
CĂTRE
Prknăria Sectorului S

Direcţia Generală Opera(iuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Invesíiţü Militare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5

C) ofŕice@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 193
Str. Focşani nr. 10, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9910/08.08.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1550818/29.08.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7536/30.08.2017 prin care ne solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M193 din str. Focşani nr.
10, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a vohunului coronanzentelor de mari dinzensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ranzurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ranmrűor uscate

Spafiul verde lateral bloc:

Ç) - 6 ex. Robinia sp. (salcâm) $ 15 - 25 cm, h 8 - 1Dm

Ö Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. pom fructifer $ 20 cm, h 8 m
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) $20 - 35 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Robinia sp. bitulpinal (salcâm) $ 15- 20 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) ® 20 - 40 cm, h 10 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) $ 20 - 40 cm, h 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) $20— 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) $20 cm, h 12 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) $ 40 cm, h 1Dm
- 1 ex. pom fructifer $ 20 cm, h 8 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ® 30 cm, h 10 m

Defriare
Spafiid verde faţă bloc:

- 1 ex. pom fructifer $ 30 cm, h 10 m - cu scorburi multiple pe trunchi şi ciuperci saproűte
- 1 ex. trunchi Fraxinus sp. (frasin) $ 20 cm, h 3 m — uscat 100%
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Lucrările avizae se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se rnasa 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

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

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor 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 avizu]ui,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de
pământ (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în spaţiu verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de p]antare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrări]or de plantare conf. art. 9 a]in. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în (cren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. an, 4 din acelaşi acĹ normativ. ()

Asociaţia de locatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişezc, în copie,
la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştńnţarea tuturor locararilor.

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

Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 23 ex. arbori
Defrişczre — 2 ex. arbori în ckchn Inologzc

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

I Întocmit,
Insp. FIOTCIZiÎIUPOPESCU/sex./IH.122017
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tt PRIMĂRIwMUNICIPIULUľBUCURE
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8491/1553979

Prirnăňa Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Ver(ficare Investiţii Edilitare

Sen'iciul Ad,ninistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 - 11, sector 5

3
office @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P2
Str. Baltagului nr. 7ĺ sectorul 5

Referitor la adresa AES nr.10856/31.08.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1553979/07.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8491/08.09.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al
imobilului din str. Baltagului nr. 14, sector 5 — fost cămin de copii, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.10.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modiűcăńle şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde irnobil din str. Baltagului izr. 14:

- 2 ex. Populus sp. (plop) O 50 - 60 cm, h 14 - 16 m- Reducerea cu 1/4 a

B volurnului coronamentelor de rnari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea elirninării riscului de frângere şi prăbuşire a rarnurilor la
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ranu,rilor uscate
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 25 — 40 cm, h 12- 14 m - Reducerea cu 1/4 a
volumului coronamentelor de rnari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frôngere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectomlui 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară
toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

B.đul Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 50013, sector 5, Bucureşti. România . - -

________

TeI:021/3055500 . i
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

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

p.DIRECTOR EXECUTIV.
Simona-Mariana POPA

t

E «

Insp. Florenti,za
Întocmit,
POPESCU / s cx./I512.2017
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8494/1553962/ CŁ..kĹ..2O1Y

CĂTRE
ADMINISTRA TIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari a blocurilor AB — administrator Marin Maria
Str. General Ion Dragalina nr. 31, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1 1067/0&.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1553962/07.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8494/08.09.2017 prin care ne
solicitaţă emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde din spatele blocului B din str. General Ion Dragalina nr. 31, sector 5,
vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 07.11.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi adrninistrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.U.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
Spagu verde spate bloc B, curte intedoară, greu accesibilă:

- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 80 cm, h 14 m - elüninarea ramurilor uscate şi
reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentu lui pentru a evita frângerea acestora
la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a
lemnului speciei
- 1 ex. Morus sp. (dud) Çi = 50 cm, h =12 m - eliminarea ramurilor uscate şi
reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentu lui pentru a evita frângerea acestora
la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înauztată şi esenţa slabă a
lemnului speciei

Defrişare:
Spaiu verde spate bloc B, curte inteńoară, greu accesibilă:
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 90 cm, h 14 m — cilindrul central putred pe jumătate din
lungimea lui, scorburi multiple la bază şi sistem radicular de suprafaţă putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.F.I. ‚ evacuîndu-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

- 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

B.dul Regina Ełisabeta nr 47, cod poştal 50013, sector5, Bucureşti, România
___ — I

_______
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Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vege[ativ a arborilor
(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelu, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, în spaţiile verzi administrate de A.F.I. (cu
diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie
de specie), respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă 2018.

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

Prczentul aviz estc valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul
Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor
Istorice cu completările şi modiűcările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la da[a emiterii.
Toaletare — 2 ex.
Defrişnre —1 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

I ç1

Ć. Intocnnt,
1. Đ..

( .. .. Insp. Florentzna POPESCU / s cxjIS.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB i ‚ •

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consul(are/avize arhori in consultare.phn), pe data de.... ţ/ 1'c-t'' ţ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8496, 12301/1553970, 1581939 201 k-'

CĂTRE
Prirnăda Sectorului S

Direcţia Generală Opera ţiuni — Direcpa Tehnică .vi VerĘficare investiţii Militare
Serviciul Adnzinistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fczbriça de CJ,ibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Saluhrizare S.A.

B
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 - J 1, sector 5
ojfwe@aes3. P0

- Asociaţia de proprietari a blocului 2
Str. Verigei nr. 6, Sector 5
- Domnul
maelaesa@yahoo.com

Referitor la adresele AES nr. 10857/3 t.08.2017, 14154/13.11.2017, înregistrate la P.M.B cu
nr 1553970/07.09.2017, 1581939/06.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8496/08.09.2017,
12301/07.12.201? prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în
spaţiul verde al blocului 2 din str Verigei nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care
conforrn Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Rechwerea cu 1/4 a vohwzului coronrnnentelor de mari dinzensiwzi, cu apikarea hwrărilor de
echjljbrare în vederea eibni,zărü rivcului de ťmgere şi prăbuşire a nunurilor la condiţii nzewo

‚zefavorabile şi elinzinarea raniurilor uscate
Platbandü stradalä fată hloc:

- 10 ex. Fraxinus sp. (frw%in) ® 20 — 40 cm. h 8 - 14 m
Spaţiul verde bloc faţä sc. 3:

- l ex. Acer sp. (arţar) O 30 cm, h 1Dm
Spaţiul verde bloc faţă sc. 2:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 40 cm, h 1Dm
- 1 ex. Robina sp. (salcâm) O 40 cm. h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 20 cm, h 1 m
- I ex. Tilia sp. (tei) ® 20 cm, h 10 rn

Spaţiul verde bloc faţä sc. 1:
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 60 cm, h [2 m

Spaţiul verde spate blnc:
— I ex. Tilia sp. (tei) O 30 cm, h 9 m — apiĺcarea lucrărilor de echilibrare în vederea elinzinării
riscuhý de frângere şi prăhuşire ci ramurilor la condiţii meteo nefavorabi/e şi eliminarea ramurilor
uscate

_

fl nal I 001

Bd. Regina Eľsabeta nr 47. cod pcştat 050011. şeçtor 5, Bucureşti, Romănia
TeL 02130555.00
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Defriare
Spaţiul verde bloc sc. 1:

- I ex. Ulmus sp. (ulm) O 30 cm, h 3 rn — usca I00%
Spaţiul verde bloc lateral sc. 1:

- I ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 10 m - cu scorbură la bază şi lipsă cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 30 cm, h 15 m - cu scorbură Ia aprximativ 2 m pe trunchi bază, cu
lipsă cilindrul central

Spaţiul verde spate Moc:
- l ex. Acer sp. (arţar) O 60 cm, h 12 m- cu scorbură pe toată lungimea trunchiului şi cilindrul
central putred

Spaţiul verde latcral spate bloc:
- l ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 14 m - cu scorbură Ia bază şi Iipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului lega] at terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, tuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pcL 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvarăitoamnă) pentru a nu fi afectat echitibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru reľacerea fondului vcgctal, în compcnsarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
coníorrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aveţi obligaţia plantării a 25 ex. arbori tineri cu balot de
pământ (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime cnrespunzătoare acestuia, în funcţic de
specie), în spaţiu verdc al blocuLui 2 şi a cclor învecinate, respcctând distanţa reglcmentară faţă de
c]ădiri şi reţcle de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toarnnă anul 2018.

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

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

In vederea etiberării avizului de defrişare a nucului uscat din spaţiul verde spate bloc,
îndrumăm Asociaţia să se adreseze cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului
Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Ctădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, tel. 021/3.13.80.23,
021/3.14.28.66.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr. 608 l /28.07.20 I 6.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaictare — 17 ex. arbori

DeJri.yare — 5 er arbnri în decfln biologk

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simonaç1qarinaP•OPbtN.

ţ
(

!ntocmit,
hzsp. FloreutinaPOfĘSCU/tuIsl2.2oI7
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞÎI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8502/1553943 201W

Prirnăria Sectorului 5
Direcţia Gen erală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvestiţii Edilitare

Serviciul Adrninistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńturi nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. ro

r) -

(5
Referitor la adresa P55 nr.40280/22.08.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.

1553943/07.09.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8502/08.09.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii uscaţi situaţi în parcul
Sebastian, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data
de 25.10.2017, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Parc Sebasüan:
- 1 ex. Aesculus sp. (mesteacăn) ® 10 cm, h 5 m- uscat 100%
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) multiulpinal ® 6 — 7 cm, h 3- 4 - uscat
100%
- 1 ex. Robinia sp. biulpinal (salcâm) ţZ$ 10-12 cm, h 8 - 0 m- uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeńene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor
executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratoruł legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaű
pentru defrişare, conform H.C.U.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
trei arbori tineri cu balot de pňmânt (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi
înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din primăvară anului 2018.

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

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare—5 ex.

c
Q

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Ub :2 Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU /Sex./l5.12.2017

o

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB r / 1 r
(httpj/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consutare.php), pe data de...2.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Nr. 8845/1556196 201 g

CSTRE
Primăria Sectorului 5

Dwecra Genemlä Opera(iwzi — Dzrec(m Tehnică şi Vencare bzestz(n Edilitcur
Serviciul Adn,hzfvrrare Spa(ü Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrizc,ri nr.9 —1], sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofŕzcĹ' @ aes5. m
- Asociaţia de proprietari a blocului V44 — administrator Ştefan Mariana
Aleea Botcrani nr. 13, Sector 5

Referitor Ia adresa asociaţici de proprietari. înregislrată la P.M.B cu nr.
1556196113.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8845/13.09.2017 prin care nc solicitaţi cLniĹerea
avizului de specialitate pentru arborii siwaţi în spaţiul verde al blocului V44 din Aleea Botorani nr.
13, sector 5, vă facem cunosçut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor vcrzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi
cornpletările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reduc erecz cu 1/4 a voliunuĺui comnamentelor de mari dimensiuni, eu aplicarea Iucrunlor de
echilibrare în vederea elinzhzärü nscului de j)imgere şi prăbuşire a ranzunlor la coŕzcliţi nieteo
nejavonzhile şi eliminarecí rwiiiuilor uscate

Spaţiul i'erdefcqă bloc:
- 9 e pomi fructiferi ® 15 - 35 cm, h 6 - 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 25 cm. h 12 m
- 2 e Robinia sp. (salcâm) 25 - 30 cm. h 1Dm

Spaul verde hloc lateral bloc:
- 4 ex. pomi fructiferi 20 - 25 cm. h 8 - 10 m
- 3 ex. Acersp. (arţar) 0 30 - 35 cm. h 10-12 m
— 3 ex. Populus sp. (plop) O 25 — 40 cm, h 12 — 14 m Reducerea cu 1/4 a ínăJ;imü coronamentelor
de mari dinzensňini. cu aplicarea lucrărdor de echilibrare în vederea elimim7rü nscului defrôngere
şi pnibuşire a rainztrilor la condirü meteo nefaorabile şi eliminarea ramurýor ucate

Spaüuž verde spate hloc:
- 1 ex. Rohinia sp. ţsalcâm) 25 cm. h 10 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcodu) 020 - 25 cm. h 10 - 12 m

Defrişare
Spaţiu! verde bloc lateral sc. 1:

I ex. rrunchj Frwxinus sp. (frasin) 0 25 cm, h 2 m - ucat l OOQ

d. Aqna Ssateta nr 47, ccd pştaI 05Đ013. sectcr 5, SucureţI Rcrnâç:i
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Lucrărilc avizate se vor execua prin grija adminiMratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evaçuându-se masa Íemnoasă pentru a nu bLoca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvarăĺtoamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor useate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urrnări nedońte şi crearea condiţiilor pentru plantarea dc material dendrologic Ĺânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304L2009.

Pentru refacerea fondului vegewl, în compensarea arbore]ui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în spaţiu verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veri5cării în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conĹ art, 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de locatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie,
la avizieml blocului sau într—un loc vizibil, pentru îniinţarea Ĺuturor locatarilor.

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

Prezentul aviz are termen dc valabili[ate 2 ani de la da(a emi(erii.
Toakîare — 26 ex. arhori
Dcjrişcirc — Í c'x. czrbon' zisra(

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-f - Lriafla POPA

/

Întocmix,
h;sp. Floreníina POPESCU /5 ex/l5122017

prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMD A
(http://wwwpmb.ro/insututii/primaria/directii/directia mediu/avize arbch in consultare/avize arbori in cnnsultare.php), pe data de d ť/ °(
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8846/1556197 201f

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generalä Opera (iuni - Direcf ia Tehnică şi Venjicare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi vi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
ottzce @acs5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 69A
Şos. Sălaj nr. 137, Sector 5
- Doamna administrator Ştefan Mariana
Str Tełiţa nr. 19, bl. 122A, sc. 1, e17, ap. 46, sector 5

Referitor la adresa asciaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1556197/13.09.2017
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8846/14.09.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 69 A din sos. Sălaj nr.137, sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţi]or cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenąjarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronanzentelor de mari di;nensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
eclzilibra,-e în vederea eliminărü ‚-isculzý de frângere şi prăbuşire a ranmrilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) śă 20 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) ® 20 cm, h 10 m
- I ex. Pmnus sp. (corcoduş) ® 20 cm, h 1O m

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 20 cm, h 10 m
- 2ex. Acersp. (arţar)O 25 -3Ocm,h 10-12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 20- 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 30 cm, h 12 m- în parcare

Spaţiul verde lateral bloc, spre Calea 13 Sepernbrie:
- 3 ex. pomi fructiferi ® 20 cm, Li 8 - 10 m

Defriare cu păstrarea alvelei:
Spaţiul verde faţă bloc, spre Calea 13 Sepernbrie:

- l ex. trunchi Fraxinus sp. (frasin) ® 50 cm, h 4 m — uscat 100%

Bđ. Regina Elisabeta nr 47, cod paştal 05I3, seçtor 5, Bucureşti, România

Tel: 021305.55.00
hup:/Jwww.pmb.ro
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administraĹorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, 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

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

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, R.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru trunchiului min. ‘7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde bloc, respectănd distanţa reglementară faţă de clădiri
şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

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

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

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 daL emi(erii.
Toaktare — 15 ex. arbori
Defrişczre — 1 ex. arbore uscaĺ

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

( “
‘ Întocmü,

* Insp. Florentina POPESCU /5 exii8122oi7
?

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ‘1 /(bttp://www.pmb.ro/institutii/primariaţdirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in ccnsuItareph), pe data de .J' 4 •
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CĂTRE
Prirnăda Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcf ia Tehnică şi Verzficare Investiţii Edilitare
Serviciul Ad;ninistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

B
Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Saluhrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
ofuice@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V45
Calea 13 Septembrie nr.214, Sector 5
- Doamna administrator Ştefan Mariana
Str. Teliţa nr. 19, bl. 122A, sc. 1, et.7, ap. 46, sector 5

Referitor la adresa asciaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1556200/13.09.2017
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8847/14.09.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborü situaţi în spaţiul verde al blocului V45 din Calea 13 Septembrie nr.214,
sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modiťicările şi completările în vigoare
şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenâjarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea eliminclrü riscului de frängere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii nzeteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spafiul verde spate bloc:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 20 - 30 cm, h 10 - 14 m
- 3ex. Acersp.(arţar)Çi20-25cm,h 10- 12m

In pacarea amenajată:
- l2ex.Acersp.(arţar)020-25cm,h 10- 12m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 9ex. Acersp. (arţar)020-25cm,h 10- 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal(fals oţetar) 20 - 22 cm, h 10 - 12 m

Spa$ul verde faţă bloc:
- 3ex. Acersp. (arţar)®20-25cm,h 10- 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Pninus sp. (corcoduş) 20 cm, h 10 m
- 2ex.Morussp. (dud) ®30-4Ocm,h 10- 12m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8847/1556200 201

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

TeI: 0213055500
hup:ĺ/www.pmb.w



p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria.9OPA

)4____ rrr'
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Defriare cu păstrarea alvelei:
Aliniament stradal sos. Sálaj ‚zr.137

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 60 cm, li 8 m - cu scorbură profundă la bază şi cilindrul central putred
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului: Primăria

Sectorului 5, iar pentru arborele din aliniament A.L.P.A.B., 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

- 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 (primăvarăltoamnă) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tincri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), unuI în Iocul celui defrişat şi cinci ex. în alvelele Iibere de pe şos.
Sălaj, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de
plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

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

Asociaţia de Iocatari are obligaţia, ca imediat după prirnirea avizului să îI afişeze, în copie,
la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locaurilor.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 35 ex. arbori
Dejflş'are — ] ex. arbore în dedin biologic

7

B
Î,ztocmit,

Insp. Florentina POPESCU / ex./l 8.12.2017

ť'Jű
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8848/1556202 201

CĂTRE
Prirn ăria Sectorului S

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvestiţii Edilitnre
Sen'iciul Adminisrrare Spaţii Verzi şi Parcuri
St; Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
omce @ aes5. )
- Asociaţia de proprietari a blocului 126A, sc.1
Şos. Sălaj nr. 2, Sector 5
- Doamna administrator Ştefan Mariana
Str. Teliţa nr. 19, bl. 122A, sc. L eL7, ap. 46, sector 5

Referitor Ia adresa asciaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr.
1556202/13.09.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8848/14.09.2017 prin care ne
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al
blocului 126A, sc.1 din şos. Sălaj nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24t2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304í2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadnil plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletarc:
Reducerea cu 1/4 a volwrndui coronamentelor de rnari dimenshinż, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frôngere şi prăbuşire a
rnnwrilor In condiţii ineteo nefavorabile şi elirninarea rarnurilor uscate

Spaüul verde spate bloc, în pacare lângă punctul terrnic:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40 cm, h12 m

Bđ. Regina Elisabota nr. 47, cod půştal 050013, sedor 5, Bucureşti, România

TeI: 021305.55.00
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Lucrările avizate se vor executa prin grija adminisţratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Prezentvl aviz are termen de valabilitate 2 ani de la đata emiteńi.
Toaletare — 4 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV.
Simona-Mariana POPA

L\ r•.'
i

ię1

În tocin it,
hzsp. Florentina POPESCU /5cx/18.122017

ç-)o

u

prezentul aviz a fost postat pe site•ul PMB r ‚‚ 2 ‘ľ 1)
(http:Ţ/wwwpmb.rnJinstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arborí In cpnsultare/avize arborl In consultarephpĘ pe đata de..s.4. ĺ ( “ I

Li
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CĂTRE
Prirnăda Sectorului 5

Direcţia Generalä Opera fiuni - Direcţia Tehnică vi Verificare Jnvestiţü Edilitare
Servicinl Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -1], sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitarä şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
office@aes5. iy)

- Asociaţia de proprietari a blocului V 84

O
Aleea Botorani nr. 8, Sector 5
- Doamna administrator

ľ) Str. r nr. bl. ‚ sc. ‚ eL ap. ‚sector 5

Referitor la adresa asciaţiei de proprietari, inregistrată la P.M.B cu nr. 1556204/13.09.2017
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8849/14.09.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborii siwaţi în spaţiul verde aI blocului V 84 din Aleea Botorani nr. 8, sector 5,
vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, 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 în vigoare
şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volmnului corona;nentelor de mari dinzensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea elinünărü riscului de frcîngere şi prăbuşire a ramurilor la condięii nzeteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 1:
- I ex. Fra.xinus sp. (frasin) 020 cm, h 10 m
- l ex. Prunus p. (corcoduş) O 15 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) ® 20 - 40 cm. h 10 - 12 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. pom fructifer 0 ]0 cm, h 4 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 20-25 cm, h 10-12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus Pissardi (corcoduş roşu) O 20 cm, h lOm

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 2:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 2 ex. Prunus Pissardi (corcoduş roşu) O 20 - 30 cm, h 10 — 12 m
- 1 ex. pom fructifer 020 cm, Li 8m
- 6 ex. Tilia sp. (tei) 020 - 25cm, h 10- 12 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 3:
- 8 ex. pomi fructiferi O 20- 30 cm, h 6 — 8 m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

N1. WJ49/h,56204 cć...L2J

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu
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- 2 ex. Acer sp. (arţar) ® 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 30 cm, h l0 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 20 cm, h 1Dm

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) ® 25cm, h 1Dm
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m
- 2 ex Ai[Ianthus sp. (fals oţetar) O 20-25 cm, h 10 - 12m
- l ex Aillanthus sp. Bitulpinal (fals oţetar) 020-40 cm, h l0 - 12m
- l ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h 1Dm
- 3 ex. pomi fructiferi O 20 cm, h 6 - 8m
Dcfriare cu pästrarea alvelei:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- l ex. trunchi specie neidentiťicată 020 cm, h 2 m — uscat IOD%
- I ex. trunchi specie neidentificată 030 cm, h 6 m — uscat IOD%, cu ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu b]ocu căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşu, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvarWtoamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor 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 aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compcnsarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. l 14/20 l 1, aveţi ohligaţia plantürii a doi e
arbori tineri cu halot de pământ (cu diametru twnchiului min. 7 crn şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde bloc, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri
şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 20 Í 8.

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

Asociaţia de locatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului sä îl alişeze, în copie, J
Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederi]or adresei Direcţiei de Mediu
nr 6D8 1/28.072016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 45 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori uscaţi IOO%

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
.Qr

intocmit,
lnsp. Florenhna POPESCU / .5. 12,2017

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB r c
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultiwe.php), pe data de...t.. J.4 2 . Ł&
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9398, 9647/1559076, 1560285/ CS.C 201

CĂTRE
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru

Microbilogie şi Imunologie Cantacuzino
Splaiul Independenţei nr. 103, sectorul 5

Referitor la adresele dvs. nr. 2649/21.09.2017, 2691/26.09.2017, înregistrate la P.M.B cu nr.

C 1559076/2t.09.2017, 1560285/26.09.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9398/22.09.2017,

l 5 9647/27.09.20 17 prin care ne solicitaţi aviz de specialitate pentru defrişarea unor exemplare arbori
situaţi în incinta imobilului cu nr. 103 din Splaiul Independenţei, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 14.11.2017 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
In curtea imobilului pavilion K:
- 1 ex. Populus sp. (plop) ţ2i 70 cm, h 16 m - cu scorbură pe jumătate din Iungimea trunchiului,
cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 70 cm, h 5 m — uscat 100%, cu scorbură la bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) 40 cm, h 6 m — uscat 100%

—
- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 80 cm, h 12m — cu scorbură fereastră Ia aproximativ 3 m de sol, ciuperci
saprof:te la bază, cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ç 70 cm, h 14 m - cu scorbură la bază, cilindrul central putred, atacat de
acarieni

1 ex. Populus sp. (plop) ® 50 cm, h 10 — cu cilindrul central putred, atacat de acarieni
(J In curtea imobilului Iateral pavilion A:

- 1 ex. Populus sp. (plop) ţZ$ 70 cm, h 16 m - uscat 80% cilindrul central putred la aproximativ 2
m de sol
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 50 cm, h 10 m — uscat 100%, cu ciuperci saprofite la bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 70 cm, h 12 m - uscat 80%
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ç2 20 cm, h 12m - uscat 80%, cu ciuperci saproűte la bază,
atacat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 60 cm, h 16 m - cu scorbură la bază, cilindrul central putred
- 1 ex. Acer sp. (arţar) ® 60 cm, h 12 m - cu scorbură profundă la aproximativ 2 m pe trunchi
- 1 ex. Acer sp. (arţar) ® 80 cm, h 10 m - cu scorburi multiple pe trunchi, sistem radicular de
suprafaţă putred, atacat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, 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, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui
se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor
pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbore[ui în declin bioLogic, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 48 ex. arbori tineri cu
balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară anului 2018, conform angajamentului de
plantare nr.

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

Prezentul aviz are termen de valabiLitate 2 ani de La data emiterii.
Defrişare — 13 ex. arhori (6 ex. usrwe 8O — JOO7 şi 7 e; în dedin biologk)

p, DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

\ i;
•13•

Întocmit,
Insp. Florcntina POPESCU 15 tJISl22OÍ7

flc. /‚ 1,'i-
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp (....‘-‘ ““

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIkMUMCIPIULU! BUCUREŞT[
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9520/1559190...:— śţ..L..u.J 2O1' -

Prim ăńa Sectorului S
Direcţia Generală Opemţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare hzvestiţü Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11, sector 5
offlce@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 32, sc.1
Str. Vicina nr. 1, sectorul 5
- Domnul -

Str. Vicina 1 bi. 32. sc.l, ap. 27, sectorul

Referitor Ia adresa domnului Stoica Nicolae. înregistrată la P.M.B cu nr.
1559190/14.07.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9520/17.07.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al
hlocului 32 din str. Vicina nr. 1, sector 5. vă facem cunoscut că la veriricarea
efectuată pe [eren în data de 25.10.2017, s-a inventariat urmâtoail material

( 4 dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
(j administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modiHcările şi

completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, aizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 ci volunzului coronamentelor de mari dbnensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echibbrare în vederea eliminării riscului de frôngere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii ;neteo nefavorabile şi eliminarea ranmriior uscate

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. pom fructifer multitulpnal 0 IO - 15 cm, h 8 - 9 m
- l ex. Tilia sp. (Ĺei) O 50 cm. h 10 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 — 50 cm, h 10- 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor

Bduî Regina Erisabea nr. 47. cod pcşta! 50013, sectcr5, BucureşU, RCrrÜnLa
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din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pc
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în oricc
perioadă a anului).

Precizăm cä administratorul Iegal al terenului este răspunzätor 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 ar[. 6, pct, 8 din Anexa nr. I Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabili[ate 2 ani de la data emJterii.
Toaletare — 6 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

\

Îmoc,nU,
hzsp. Florentina POPESCU /5 Ľ'I5 12.20(7

B

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞII
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Directia de Mediu

________

‚ r /
Nr. 9576/155!)725 2O1'

Primăria Sectornluj 5
Direcţia Generală Opera pzuzi - Direcţia Tehnică şi Verijicare lnvestiţü Edilitare

Serviciul Adn,inistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri ‚z,9 4], sector 5

Spre ştiinţă
Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
oŕĺ}ce @ aes5. ra
- Asociaţia de proprietari a blocului 61A
Str. Dunavăţ nr 14, secrowl 5
-DomnulV

-. -aj nt. i*, w. Ô1A, ap. 20, seciorul 5
kereritor Ia adresa domnuLui Vasile Muncaci, înregistrată la P.M.B cu nr.

1559725/25.09.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9576/26.09.2017, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde aI blocului 61A din str.
Dunavăţ nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
25.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modiflcările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde lateral bloc, între Iocurile de parcare nr. 6 şi 7:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30 cm, h tO m Reducerea cu ]fl a volwnului coronanzentelor
de mari dinzensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü risczdui de
frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii mereo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art
6 pct 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară
toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

!;ztocmit,
— Insp. Florentina POPESfUis ex./I812.2017
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- -PRIMĂRIA MUNICIPIULUI-BÚCUREŞTŁ
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nř 957911560100 c.csj 201&'
CĂTRE

Primăria Sectorului S
Direcţia Generală Opera ţiuni - Direcţia Tehnică vi VerWcare Jnvestiţü Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Stz Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Doamna Both Victoria GaJia
Str. Rădiţei nr. 50, sector 5

Sprc ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
ofţzce@aes5. ro

- Domnul J

Referitor la e-matiul domnului .‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1560100/25.09.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 9579/26.09.2017, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat o parte în curtea imobilului din str.
Rădiţei nr. 50, sector 5, o parte în domeniul public, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 25.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţńlor verzi din intravilanul
locali(ăţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Iii curtea ünobilului cu nr. 50 şi în domeniulpuhlic:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 60 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/3 a volumului
coroncąmentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü
riscului de fn2ngere şi prăbu'ire ci ramurilor la condiţii ineteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului şi a administratorului
legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deeriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toaleíare — 1 ex. arhore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Irişpa PďPA

Intocmit,
J Insp. Florentina POPESCU 15 exilB.12.2017
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9641/1560344 201&

CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENUL PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢA

U.M. 0333
Str. Lacul Mare nr. 29, sector 5

voluinuhu

- 70 cm, h 12 - 16 m - Reducerea cu 1/2 a

Referitor la cererea dvs. cu nr. 505879/26.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1560344/26.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9641/27.09.2017, prin care ne
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor ex. arbori situaţi
în curtea imobilului, din str. Lacul Mare nr. 29, sector 5, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 07.11.2016 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiitcările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Iii aliniwnenul aleei pdncipale:

- 9 ex. Populus sp. (plop) Ç25 20
volumulw coronarnententului de rnari dirnensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echjljbrare în vederea eljmjnărjj rjscului de frôngere şi prăbuşire a rarnurilor la
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 3 ex. Acer sp. (arţar) ® 50 — 70 cm, h 10 —12 m - Reducerea cu 1/4 a
coronarnententului de rnari dirnensiuni, cu aplicarea lucrărilor de

echilibrare în vederea eliminării riscului de frôngere şi prăbuşire ci ranzurilor la
condiţii ineteo nefavorabile şi elirninarea ramurilor uscate
Defrişare:
In aliniarnenul aleei pńncipale:

- 8 ex. trunchi Populus sp. (plop) ® 50 - 7Ocm, h 3 - 6 m — uscaţi 100%
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija propńetarului/administratonilui legal

al terenului, 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

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C01 3, sector 5, Bucureşti, România

Tet: 021.305.55.00
http:/ĺwww.pmb.ro



fi afecĹat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

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

Precizăm că proprietarul/administratorul legal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
lucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a
täierilor, 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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor 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 diametru tmnchiului min. 7 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiu verde al fabricii, respectând
distanta reglementară faţă de clădiri şi reţele de uti]ităţi, în perioada optimă de
plantare din primăvara - toamna a anułui 2018, conform angajament de plantare nr.
9641/1/20.12.2017.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 12 ex. arbori

Defrişare — 8 ex. uscuţi 100%

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simoną-Mariana POPA

_Ăfr ‘k:::). ‘-— (

N p' -

hztocrnit,
Insp. Florenüna POPESCU / 5 ex/20. l 22017

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ‚ - r> i
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Nr.

CĂTRE
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE

BUCUREflI
Str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3

Referitor la adresa dvs. nr. 73431, înregistrată la P.M.B cu nr.
1564405/06.10.2017, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10192/09.10.2017, prin care ne
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde al
punctului de lucru RADET din Calea Ferentari nr. 72, sectorul 5, vă facem cunoscut
că la verificarea efectuată pe teren în data de 28.11.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modiflcările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamente lor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
In curtea punctului terrnic
- 3ex.THiasp.(tei)050—8Ocm,h 10- 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 300 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 70 cm, h 12 m
- 2 ex. Populus sp. (frasin) O 60 cm, h 16 -18 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

(3 coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
elüninărü riscului defrôngere şi prăbuşire a ra,nurilor la condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate
Arbore în declin biologic:
- 1 ex. Populus sp. (frasin) O 100 cm, h 16 m — cu scorbură profundă pe toată
lungimea trunchiului, lipsă cilindru central

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al
terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform 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 (pńmăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului).

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Meďu

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013. sedor5, Bucureşti, România

TeI: 021.3055500
http:/Jwww.pmb.ro
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a arborelui
în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centrul de
Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42,
sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în

compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru
de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament
format).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB
- b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize
şi Acorduri, în zilele de program cu publicul (marţi între orele 9-12 şi joi între orele 12
-15).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 7 ex. +1 ex în declin biolgic, pônă la eliberarea avizuhÝ de defrişare
J

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simon Mariana POPA

Întoc,nit,
- Insp. Florenüna POPESCU / 5 exJ28,12.2017

prezentul aviz a fcst pcstat pe site-u! PMB
(httpj/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbari in consultare/avize arbori in cansultare.php), pe data de.-.J .i ? &L, / 7
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
‚. Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 10599/1567005 .L;.Q 2012

CĂTRE
S.C. ŢESĂTORIILE REUNITE S.A.

Str. Spătaru Preda nr. 5, sector 5, Bucureşti

Spre ştün ţă:
Prirnăda Sectorului 5 - Direcţia Generală Qperaţiuni - Direcţia Tehnică şi

d Verificare Jnvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Referitor Ia cererea dvs. transmisă de PSS cu nr. 48553/11.10.2017, înregistrată la
P.M.B cu nr. 1567005/16.10.2017 şi la Directia de Mediu cu nr. 10599/17.10.2017, prin
care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 25 ex.
arbori situaţi în curtea imobilului, din str. Spătaru Preda nr. 5, sector 5, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 10.11.2016 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, avizăm

Toaletare:

Q
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiuni, cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frôngere şi
O prăbuşire a ramurilor la condiţii ineteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

In lateral irnobil, spre Transcorn:
- 9 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 20 — 30 cm, h 10 — 12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. bitulpinali (fals oţetar) ® 20 — 35 cm, h 10 — 12 m

In !ateral irnobil, spre str. Spătaru Preda:
- 6 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Çi 15 — 70 cm, h 10 — 14 m

Arbori în declin biologic:
In lateral irnobil, spre str. Spătaru Preda:

- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 8Ocm, h 16 m — încastrat în gard şi cabina portarului
pe care le dislocă

- ĺ ex. Populus sp. (plop) Ç5 8Ocm, h 16 m — cu scorburi multiple la bază, cilindrul
central cu zone putrede, împiedică funcţionarea porţii auto

- 1 ex. Populus sp. (plop) ÇZi 7Ocm, h 14 m — cu sistemul radicular de suprafaţă
putred, uscat 50%

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

TeI: 021.305.5500
http;J/www.pmb.ro
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- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ç2i 40 cm, h 12 m— cu scorbură profundă Ia bază
şi ciuperci saprofite

- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 8Ocm, h 1O m— cu scorbură profundă la bază şi
scorburi multiple pe trunchi

- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 8Ocm, h 10 m— cu scorbură profundă la bază şi lipsă
cilindrul central

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al
terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (prirnăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului).

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

Penru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 6 ex.
arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia
Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina
Elisabeta nr. 42, sector 5, urrnăloarele:

- actul de proprieaĹe a imobilului;
- angajamcnt dc plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vcgetal, în

compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia plantării a 36 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu
diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu
coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB
- b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, ańpa Anghel Saligny, Serviciul Avize
şi Acorduri, în zilele de program cu publicul (marţi între orele 9-12 şi joi între orele 12
-15).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toalerare — 17 er +6 ex în declin biolgic, pônă la eliberarea avizului de defrişare

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Ç Ç
Întoc,nit, --

ç
Insp Florentiiza POPES /SLxjl8 r ‘017

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB J .‚‘ ‚
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10919/1569874 201%'

CĂTRE
Prbnăńa Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Venjîcare Investiţii Edilitare
Serviciul Admin istrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 32
Str.Vicina nr. 1, sector 5
- Domnul
Str.Vicina nr. 1, bl. 32, sc. 1, ap. sector 5

Referitor la e — mailul domnului ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1569874/25.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10919/26.10.2017 prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al
blocului 32 din str. Vicina nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 02.11.2017, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Defriare:
Spaţiul verde faţă bloc sc.1:

- l ex. Ulmus sp. (ulm) ® 40 cm, h 14 m — uscat 80%, cu cilindru central putred şi
ciuperci saprofite
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) ® 25 cm, h 10 m — cu scorburi la bază şi pe trunchi, cu
cilindru central putred

In parcare la co(ţul blocului:
- I ex. Robinia sp. (salcâm) Q 30 cm, h t0 m — cu lipsă scoarţă pe 2/3 din suprafaţa
trunchiului ‚ cu ciuperci saprońte şi despicături multiple pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratomlui legal al terenului,
Primăria sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi

Bd. Regina Ejisabeta nr. 47, ccd paştal 050013, sectar5, Bucureşü, Rcmănia

TeI: 021.30555.00
http:/Jwww.pmb.ro



a reţelelor aeriene, 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, pc, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 13 e
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului 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 toamna anului 2017 — primăvara anului 2018.

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

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

c
• Intocnut,

Insp. Florenüna POPESCUiň Ľx113)2.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 2 1/.r
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori n consultare.php), pe data de...c..Q..I.? i

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12343.5/1582753 0..! 2012

CĂTRE
Prim ăfla Sectorului S

Direcţia Gen eralô Opera ţiuni - Direcţia Tehnică şi VerUkare Investiţii Edilitare
Serviciul AdnÝnistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Clzibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Of/îtt' @aav5. m
- REGIA AUTONOMÁ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI
Str Cavafti Vechi nr. 15, sectoruL 3

Refeńtor la adresa RADET nr. 89527, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1582758/08.12.2017, şi
la Direcţia de Mediu cu nr. 12343.5/11.12.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de
specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde din juwl punctelor de lucru RADET din
sectowl 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuaă pe teren în data de 19.12.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările ş
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volunzuhd comnanzeiztelor de mari dinzensüuzi, cu aplicarea lucrărilor de
echilibmre în vederea eUnzinărü rtvcuhü de frôngere şi prăbuşire a ramztrilor la condi(ü meteo
nefavorabile şi elinÝnarea ranmrilor uscate
Obiectiv 1/13 Septembrie — calea 13 Septenbrie nr. 102-104:
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (ĺrasin) O 30 cm, h 10 - 12 m
- l ex. Morus sp. (dud) O 50 cm, h 10 m
- l ex. Acersp. (arţar) 020 cm, h 1Dm
Obiectiv 4 Rahova str. Pecineaga nr. 4
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 30 cm, h 10 m
Obiectiv Păunaşul CodrUor str. Zăbrăuţi nr. 13:
- 3ex. Acersp. (arţar)030-4Ocm,h 10-12 m
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (Éei) 030 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasn) O 40 cm, h 10 m — în alveolă stradală
Obiectiv Ferentari Depou str. Iacob Andrei nr. 31:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 12 m

Defrişare
Obiectiv 1/13 Septembrie — C'alea 13 Septembrie 102-104:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 80 cm, h lOm — uscat 100%
Obiectiv S/Petre lspirescu — str. Conţeşti nr. 6:

- l ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) O 15 - 17 cm, h 8 - 9 m — crescut de sub clădirea
punctului termic a cărui structură de rezistenţă o afectează

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013. sectars, Bucureşti, Románia

TeI: 021,305.5500
http;//www.pmb.ra
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Obiectiv 4 Rahova str. Pecineaga 11ľ. 4
- l ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) O 20 - 25 cm, h 7 - 8 m — crescut de sub clădirea punctului
termic a cărui struclură de rezistenţă o afectează
Obiectiv Ferentari Depou str. Iacob Andrei nr. 31:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30 cm, h 12 m — în lateralul clădirii, în parcarea din faţa blocului Z 19 —

cu două scorburi profunde pe trunchi, cu lipsă cilindru central
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, h 10 m— cu scorbură profundă la bază, Iipsă cilindru central
- l ex. Acer sp. (arţar) O 60 cm, h l0 m —în parcarea din lateralul blocului 15 — cu scorbură
profundă pe trunchi Ia aproximativ lm de sol, cu lipsă cilindru central
- 1 ex. Ulrnus sp. (ulm) O 30 cm, h ] Om — cu scorbură la bază, lipsă cilindru centrai
- l ex. Ulmus sp. (ulm) O 30 cm, h 12m — cu scorbură la l mde sol, pe trunchi, lipsă cilindru
central
- 1 ex. trunchi Acer sp. (arţar) ® 20 cm. h 4 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului,
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

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

- defrişarea şi scoaerea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprielarul/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 conľorm art. 6, pci, 8 din Anexa nr, l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 aveţi obligaţia plantării ii 44 e. arbori tineri cu balot de
pământ (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în spatiile verzi dcricitare pe care le aveţi în administrare. rcspcctând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara —toamnă an 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — ex. arbori
Defrişare — 9 ex. arbori — 5 ex. în declin bioiogic, 2 ex. a căror sisrenze radiculare afectează

s(racţlgrcz de reýsten(ă a clădirelor şi 2 ex. uscate IOO %

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simo»a-Mariana POPA

!ntoc,,,it,

- I,isp. Florentina POPE,,ŞCU,5 ex./27, l l 2017

prezenţul aviz a fost postat pe site-uI PMB fl fl J ‘ /
(http://ww-w.pmb.ro/institutii/primaria/direcţii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de..S 7 f- d 2

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod pn$al 050013, sector 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021.305.55.00
http://www,pmb.ro
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STS 3
i TOTAL 204

PŢ1 Anexă
- - - Str.Apostol Margarit nr 1 S3

PT 1 C3/i !ntrarea Bădeni nr 10-12 36
PT 1 Căţelu str.Campia Libertatii nr36 3
PT 1. Matei Ambrozie Aeea Suraia nr. 1 2
PT 1 Mărăşesti Str.Anastasie Panu, nr.4 0
PT 1 Placare Str. Prevederii nr, 17 4
PT 1 Şulea jd. Camil Ressu nr. 29 2
PT 1 Tomis j B-dul Camil Ressu nr.14 10
PT1X str.7 Drumuri nr 16 14
pr i X A Str Campia Libertatii nr. 46 2
PT 10 C5/2 ALCiucea nr8 16
PŢ 1O Laborator str.Laborator nr.154 9
PT 10 Matei Ambrozie strođobesti 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. Branduseior, nr8 1
PT 15 Racari Str. Rm. Valcea nr. 14 10
PT 16 C5/2 AI.Giurgiului nr.1 13
PT 16 Vitan Calea Vitan, nr9 5
PT i7 C5/2 Str. Codrii Neamtului nr. 4 20
PT 19 Foior Str.Banu Udrea, nr.9 14
PT 2 Căţelu strGruiui Argesului nrl 12
PT2 Măräşeşti Str. Nerva Traian, nrlS 12
PT 2 Papiu Ilarian B-dul CamiI Ressu nr.15 S
PŢ 2 Stejarului str. Ion Tuculescu nr42 11
PT 2 Tomis B-dul Camil Ressu nr.36 10
PT 2 Unităţii strVulcan Judetul nr39 1
PT21 C5/2 str.Postasutui 4 14
PT 24 C5/2 Str. Perisorului nr 12 3
PT 3 Căţelu Str. Baba Novac nrl3 13
PT 3 Papiu flarian intr.Complexuîui nrl 2
PT 3 Şulea Str. Odobesti nr 4 2
PT 3 Tomis B-dul Camil Ressu nr.50 5
PT 3 Unităţii 4 Sos. Mihai Bravu nr 306 4

! C4j2 Aleea Fuioru)ui nr 4 21
PT 4 C5/2 Str. Prisaca Dornei nr. 4 5
PT 5 C3/2 AI. Barajul Dunarii nr 4 1
PT 5 C5/2 B-dul 1 Decembrie 1918 nr 40 6
PT 5 Căţelu strCampia Libertatii nr5 1
PT5 Mărăeşti Bd.Mircea Voda, nr43 0

LĽ6 C4/2 AI.Rotunda nr. 1 18
PT 6 CS/2 Str.Postavarului nr 21 14
PT 6 Placare Str Trapezului nr. 2 9
PT 7 X Str Campia Libertatii nr 66 13
PTSA j Str. Campineanca nr.3 23
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i p7 š Ć5/2
-

- !BduI 1 Decembrie 1918 nr 53 26

Sediul ST Sector 4
B e rce n i

PT 9 CS/2 str.Ciucea nr.1 12
PT 9 Laborator str. Ramnicu Valcea Nr.3 4
PT Dristor Insula B-dul Mihai Bravu 295 4
PT IAGSC Bd. Energeticienilor nr. 9-11 1
PT IOR str.Otavei nr2 I 9
PT Mihai Bravu Vest B-dul Mihai Bravu 286 5
SC i C3/1 Intrarea Horbotei 11
SC i Baba Novac Intrarea Reconstructiei nnl 18
sc i Dudesti StrLiviu Rebreanu nr.3 1D
SC 3 c3/1 Aleea. Budacu nr.3 4
sc 3 Dudeti Str. complexului nrl J 8
sc 4 0/2 Str.Liviu Rebreanu nr23 I 31
SC 4 căţelu str.campia Libertatii nr.33 7
Sediu central RADEŢ Str. cavafii Vechi nr.iS, sector 3 5
Sediu Ilioara Str. Ilioara nrl6, sector 3 37
TURTURELE STR.DANIEL BERcEANu NR.31 SEcT. 3 17

4 STS 4

TOTAL

Strada Dragos Mladinovici nr 4

643

31
2 Giurgiu Soseaua Giurgiului nr. 67-77 j 6
3 Zona LI Aleea Covasna nr. 6 Bis 9
4 Zona Ii Aleea Dorohoi nr. 3
2 Zona V Strada Izvorul crisului nr. 2
3 Zona V Strada Izvorul Crisului nr. 1
2 Vifornita Strada Straja nr. 12
4 Vifornita Strada Drumul Gazarului nr. 38
6 Vifornita Aleea Gornersti nr 1D
Curcani strada Lamotesti nr. i
DealuI Cernei Aleea Cetatea Veche nr. 2
Urziceni Aleea Slatioara nr. 5
Luica Aleea Ucea nr. 12
6 Zona II Strada RauI Mara nr. 8
5 Zona IJ Strada Vatra Dornei nr. 3
Metalurgiei Bulevardul Alexandru Obregia nr 6
9 Brancoveanu Strada Secuilor nr P
8 Brancoveanu Strada Baltita nr. 9
3 Nitu VasiIe Aleea Urucu Adrian nr. 4
1 Zona I Aleea Terasei nr. 6 Bis

ľiżna II - Aleea Covasna nr. 21
3 Zona I AIeea Ornamentului nr 8 Bis I iO
2 Zona I Aleea Straduintei nr. 8 Bis 1
2 Lanariei Strada Lanariei nr. 16 1
2 Oltenita Soseaua Oltenitei nr 55 2
1 Berceni Qltenita Strada Ciochina nr 2 i 6

i 2 Berceni Oltenita i Strada Garnitei nr 4 I 6l
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PT3/7 Str.Tg. Neamt7 5

PT 1 / 7 Str. Cetatea Histrja 7 15

PT3/6 ALIstru7 8

PT4/6 AL Calatisl6 5

PT2/6 AL Calatis2 1Q

PT3 PLACARE Bd, Iuliu Maniu 65 4

PT 4 PLACARE str Zorelelor 1. 6

PT 1 CRIVINA Bd. Constructorilor 24 6

PT 1 UVERTURII str. Ariesul Mare 3 2

PT 2 UVERTURII AI. Cetatuia 2 6

PT 5 DESISULUI Str Cetatea de Balta 2 1O

PT3 VIRTUTII Str. Veteranilor2o 6

PT 4 ROSIA MQNTANA Str. Desisului 22 1

PT 12 MARATONULUI Str. Ghirlandei 9 9

PT 2 PLACARE Str. Valea Lunga 1O 6

PT 1O ARAGONITULUI Str. Aragonitului 5 19

PT 15 APUSULUI Str. Apusului 34 8

PT7 LAVANDEI Str. Pitulicei 2 8

PT2 INDESIRII Str. Floarea Rosie4 2

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

curte Bd. Timisoara nr.78, sector 6 25

o
o

TOTAL GENERAL: 1572 arbori

Notă: Pe aleea principală de intrare în SIRT se găsesc 1.1 tei foarte inalţi 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

SeíServ. Mentenanta,

Sorin DRAGOI

PT 2/7 Str. Segarcea 4 3

TOTAL 261
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12343.5.1/1582758 12S.;..Q.1 201&'

CĂTRE
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE

BUCUREŞTI
Str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3

Referitor la adresa dvs. nr. 89527, înregistrată la P.M.B cu nr.
1582758/08.12.2017, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12343.5/11.12.2017, prin care ne
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde

( din jurul punctelor de lucru RADET din sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia

() verificarea efectuată pe teren în data de 19.12.2017, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toalctare:
Reducerea cu 1/4 ci volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frăngere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Obiectiv 1/Rahova — sÜ. Gheorghe Donici nr. 4:
- 1 ex. Fraxinus sp. (&asin) 0 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (&asin) o io — 12 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (Iiasin) O 25 - 30 cm, h 10 - 12 m — îndepărtarea
trunchiului care afectează clădirea
- 1 ex. Fraxinus sp. multitulpinal (&asin) o s - 15 cm, h 7 - 8 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20 cm, h 8 - 9 m
Obiectiv S/Petre Ispirescu — str. Conţeşti nr. 6:
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) 0 25 - 35 cm, h 10 - 12 m— îndepărtarea
trunchiului care afectează magazia de materiale
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 30 cm, h iüm
Obiectiv Garoafei — A Ieea Costineşti nr. 6:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 030 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tritulpinal) 0 20 — 25 cm, h iO m— îndepărtarea trunchiului cu
scorbură
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) O 10 — 12 cm, h 4 - 5 m — doar taied de formare
coronament

BdRegk,aEkabeta nr47,codpoştaIO5COl3,sedar5,5ucureştiRomâ, — - ľ
-

TeI: 021,305.5500
htlp:í/www.pmb.ra

________
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Obiectiv 4 Rahova — str. Pecineaga nr. 4:
- 1 ex. Fraxinus sp. tdtulpinal (&asin) O 20 - 25 cm, h 10 - 12 m — indepărtarea
trunchiului care afectează clădirea
Obiectiv Viilor — str. Mitropolit Dosoftei:
- 2 ex. Fraxinus sp. (&asin) O 30 cm, h 12 rn
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25 cm, h 8 m

Menţionăm că, lucrările de specialitate avizate asupra arborilor situaţi în
spagul verde al obiectivului Ferentari din Calea Ferentari nr. 72, au fost cuprinse
în avizul nr. 10102/1564405/12.2017

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratomlui Iegal aI
terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se
măsuri de prevenire a accidentełor sau deteriorarea constmcţiilor din jur şi a reţeletor
aeńene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normete de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadâ a anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 21 a. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intoc,n,t,
Insp. Florentina POPESCUi5 C.L/20122017

R1'

prezentul aviz a fost postat pe sit&uI PMB ( /
(ţţp//wwwpmb.ro/institutii/primaria/d'rectii/directia međiu/awize arbori ln consultare/avize arbori in consultare.nhn), pe đata de..,.!

Bd. Regina EIabeţa nr. 47, wd pcştalOSCOl3, sedor5, Bucuregi, Rnmk,ia .đ'
Tel: 021.305.55.00
htlp.flwv.pnb.ra

_________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

15. AN. 7QJ8
Nr. 9648/156Of5O 2018

Prirn ăda Sectorului S
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţü Edilitare

Serviciul Adminisrrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri ‚z, 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. m
- Domnul L

Str. nr. bl. 86, sc. D, sector 5

Referitor la adresa AES nr 11341/12.09.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1560580/26.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9648/27.09.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în plantaţia de aliniament a străzii Năsăud în dreptul blocului nr. 86, sc. D, sector 5, vă
facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017 s-a
inventariat următorul material dendrołogic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaüulor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

O Defriare cu extragerea rădăcinilor şi pňstrarea alveolei:
In aliniament stradal la nr. 86, sc. D:
- 1 ex. Carpenus sp. (carpen) ĺ3 50 cm, h 10 m cu scorburi pe trunchi, cilindwl
central putred, atacat de acarieni

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului Iegal al terenului
Prirnăria Sectorului 5. 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, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratonil legal al terenului este răspunzâtor de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a täierilor, 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 Elişateta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021305.5500
http /www.pmb.ro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbor&ui avizat pentru
deľrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
ohligaţia plantării a 6 arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm
şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui
defrişat, după extragerea sistemelor radiculare a arborelui i alte cinci exemplare în
alvołele rămase libere din aliniamentul străzii Năsăud /altor străzi adiacente cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de uilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara -

toamna anului 2018.
La finalizarea Iucrärilor de plantare conf.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de
verificării în teren a plantărilor în compensare. In
conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Defrişare 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
Defrişare —I ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

0/

Ia data emiterii.

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare,php), pe data

Bd. Regna E5sabeta r,r. 47, cod poştal 050013. sedor5 Bucureşt. Romănia
TeI 021.3Č5 5500
hltp://www.pmb.w

o

art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

caz contrar se vor aplica sancţiuni

c

Întoc,nit,
hzsp. Florentüza POPESCU / 5 cxJOH.O I .2018



r ľ; PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\S/ Direcţia Generala Dezvoltare Urbana
Direcţia de Mediu

nr. 96MJ15ô0561 i.IĄpJ.Jj 2018

Prirnăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Sen'iciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Domnul
Str. nr. ‚ sector 5

Referitor la adresa AES nr. 11774/20.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1560561/26.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9651/27.09.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în plantaţia de aliniament a străzii Munţii Carpaţi în dreptul imobilului cu nr. 66, sector
5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017 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, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenąjarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal la nr. 66:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) ţZi 60 cm, h 8 m cu scorbură profundă ła bază, trunchi putred
- 1 ex. Frasin sp. (artar) ţ3 30 cm, h 10 m, înclinat la 45° cu despicături multiple pe
trunchi, scorbură profundă la bază, trunchi şi sistem radicular putrede

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorułui legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeńene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

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

TeI: 021.305.5500
httpilwww.pmb ro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aved
obligaţia plantării a 12 arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7
cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), două ex. în locul celor
defrişate, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor i alte zece exemplare în
alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Munţii Carpaţi /altor străzi adiacente cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/201t, respectând distanţa reglernentară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara -

Ĺoamna anului 2018
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

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

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

%7.
Întoc,nit,

Insp. Florenüna POPESCU i 5 ct/08 01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB i 0. iAN. ZÜ8
(http://www.prnb.ro/insţitutii/prirnarja/directii/djrectja mediu/avize arbori in consultare/avize arori in consultare.php), pe data de

Bd. Regina Etsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia
TeI: 021.305.55.00
http:Rwww.pmb,ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9653/1560569 2018
1 & 14I 20$

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţämi - Direcţia Tehnică şi Venjlcare lnvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri ‚zr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńtuń nr. 9 - 11, sector 5
office @ aes5. m
- Asociaţia de proprietari a hlocului 5
Str. Podul Giurgiului nr. 8, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 11355/12.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1560569/26.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9653/27.09.2017 prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde al
blocului 5 din str. Podul Giurgiului nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următonjl material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaűilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc intrare sc. A:

- 1 ex. Fraxinus sp. (fals oţear) Ç3 35 cm, h 10 m — uscat 80%, cu scorbură la bază,
cilindrul central pured

Spaţiul verde lateral bloc în parcare:
- l ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 60 cm, h 10 m - cu scorbură profundă pe jumătate
din lungimea trunchiului, lipsă cilindml central, atacat de acarieni

Lucrarea avizata se executa prin grija administratonilui legal al terenului
Primäria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeńene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru

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

TeI: 021305.55.00
http:/iwwv.pmb,ro



eviĹarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiçiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânâr.

Precizăm că administratowl 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 täierilor, 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 avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 arbori
tincri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele
de utilităţi, în perioada optimă de pantare din primăvara - toamna anului 2018

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

fl
conf. art, 4 din aceIaşi act normativ. k )

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU,sxíos.OI.2oIs

ł

prezentul aviz a fost postat pe siteuI PMB ş fl j N 2818(http:/ţwww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarejihp), pe áat dE'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9654/156O573..........!..MtL2QIO 2018

Prirnăria Sectorului S
Direcţia Generală Opemţiwd - Direcţia Tehnică şi VerWcare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńtuń nr.9 -11, sector 5
o/7ce @ aes5. ro
- Doamna

-‘ inr. sector5

Referitor Ia adresa ALES nr. 11354/12.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1560573/26.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9654/27.09.2017, prin care ne
solicită enúterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în plantaţia de aliniament a străzii Prelungirea Ferentari în dreptul imobilului cu nr.
141, sector 5, vä facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
23.10.2017 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, RC.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadnil
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal la nr. 141:
- 1 ex. Frasin sp. (frasin) ţ7 55 cm, h 10 m, cu scorbură pe toată lungimea
trunchiului şi lipsă cilindw central

Lucrarea avizata se executa prin grija administratonjlui legal al terenului
Primăria Sectonilui 5, 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, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Rcmánia
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aved
obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7
cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui
defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui i alte 5 exemplare în
alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Prelungirea Ferentari /altor străzi
adiacente cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvara - Éoamna anului 2018

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

Defrişare 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 —1 ex. în declin biologic

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

°

‘

Intocnzit
-ś .

Insp. Florenhna POPESCU /5 ex/08 012018

o

prezentul avil a fast postat pe site-uI PMB 1 0. IAN. 2Đ1E
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in cansultare/avize arbDri in cnnsultare.php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9656/1560546 2018

CĂTRE
Primăńa Sectorului 5

Direcţia Generală Operaęiuni - Direcţia Tehnică şi Verzjîcare lnvesriţii Edilitare
Serviciul Adminisrrare Spaţii Verzi şi Parcurí
Str, Fabrica de chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńtuń nr. 9 - 11, sector 5
office @ aes5. m
- Asociaţia de proprietari a blocului 57A
Calea Rahovei nr. 328, Sector 5

Referitor la adresa ARS nr. 11787/20.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1560546/26.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9656/27.09.2017 prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din
spatele blocului 57 A din Calea Rahovei nr. 328, sector 5, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material

C) dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modiflcările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volunwlui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrărUor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a
ranzurilor la condiţii íneteo ;zefavorabile şi eli,ninarea ramurilor uscate

Spaţiul verde spate bloc:
- 2 ex. Paulownia sp. (arborele pńnţesei) ® 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2ex.Ulmussp.(ulm)020-4Ocm,hlO-12m
- 3 ex. Pwnus sp. (corcoduş) 0 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 2ex.pomifructifeń020-25cm,h8-lOm
- 4 ex. Tilia sp. (tei) 020 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2ex.Acersp.(arţar)020-2Scm,h 10-12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 30 cm, h 10 m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti. Románia
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Lucrările avizate se vor executa prin grija adminisratorului legal al Ĺerenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eHminăńi ramurflor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 16 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

.o.u.

4.' ‘çr

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avizo arbcri in consultare/avize arbori in consultare.php), pe dataWs...LĄN /Üî
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Sir Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţü
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9 -11, sector 5
of/Yc'e@aes5.JY)
- Asociaţia de proprietari a blocului V 28
Aleea Botorani nr. 1, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 11343/12.03.2017, mnregistrată la P.M.B eu nr.
1560583/26.09.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9664/27.09.2017 prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al
blocului V 28 din Aleea Botorani nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi

J administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modiflcările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, a%izăm:

Toaletare:
Spafiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 a înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea eUrnüzărü riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi elbninarea ramurilor uscate
- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 - 40 cm, h 10 - 14 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (fals oţetar) O 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
Spafiul verde lateral bioc:

Reducerea cu 1/4 a volwnului coronamentelor de mari dimensiwzi, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frôngere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40 cm, h 12 m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

IAN.201aNr. 9664/1560583 2018
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- 2 ex. Aesculus sp. (cas[an) 0 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 25 cm, h 12 m

Spaţiuł verde spate bloc:
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O 50 cm, h 12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 50 cm, h 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 050 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcçiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe Ĺeritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitae 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —23 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit, u
- Insp. Florentina POPESCU i s cxJOH.0I 2018

b

10. iAN.ZQ18
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http;//wwwpmbro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arborí in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

IAN 2O7Nr. 9800/1560816 7 2018

Prirnăfla Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiwzi - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare

Sen'iciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
omce @ aes5. m
- Doamna T --

Str nr. ‚ sector 5
20rn

Referitor Ia e — mailul doamnei Paveliu Fraga Silvia ‚ înregistrată la P.M.B cu
nr. 1560816/27.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9800J28.09.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în plantaţia de aliniament a străzii Ghidigeni în dreptul imobilului cu nr. 39B, sector 5,
vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017 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, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Aliniarnent stradal str. Ghidigeni, în dreptul irnobilului cu nr. 39B:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) ® 70 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/3 a volunzului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
elmzinăr riscuhu defrângere şi prăbuşire a rwnurilor la condiţii meteo nefavorabile
şi elhninarea ramurilor uscate

Defriare cu păstrarea alveolei:
Aliniament stradal str. Ghidigeni, în dreptul ünobilului cu nr. 25:

- t ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 90 cm, h 8 m — cu scorbură fereastră la bază, lipsă
cilindrul central
- 1 ex. Gleditsia sp. (glädiţă) O 70 cm, h 6 m — cu lipsă cilindrul central, se ţine doar
în scoarţă

Bd. Regina EUsabeta nr. 47, ccd pośtal 050013, seçlors, Bucureşti, Románia
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primäria Secorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, 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 (primăvară/toamnă) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă,
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor
pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 aveţi obligaţia
plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului min. 7
cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), doi în Iocul celor
defrişate şi zece în alveolele Iibere din plaaţiile de aliniament adrninistrate de
Primăria Sectorului 5, respectând distanţa reglernen[ară faţă de clădiri şi reţele dc
utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2018- toamna anului
2018.

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

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

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocrnit,

prozentui aviz a fost postat pdsĺie.ul n i Ą M 7018(http:I/www.pmb.ro/institutii/vir,1aria/directii/djkíctia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuitare.php), pe data de

Iizsp. Florenüna POPESCU / s ux./08.OI .2018
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- PRIMĂRIAMUNICIPIULUL-BUCUREŞTI
4 Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

9ô4W1b1ö

CĂTRE
Dornnul

i nr bl. sc. et. ap. sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. [561588/28.09.2017 şi ia Direcţia de Mediu
cu nr. 9840/29.09.2017, prin care ne soiicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi pe
terenul din Calea 13 Septembrie nr. 297, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren
în data de 16.10.2017, s-a inventariat următorul materiai dendroiogic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglemenurea şi administrarea spaţiilor veçzi din intravilanut Łocalităti[or cu
modificăriie şi compietările in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaietare:
Pefâşia de teren din lateralul benzinăńei:

— Reducerea cu 1/4 a vohunului coronamentzdui de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea eliminärii ňsculzu de frângere vi prăbuşire a ran:z,rilor la condi(ü meteo
neJävorabile vi eliminarea ran,gęrilor uscate
- I ex. Acer sp. multitu]pinal (arţar) O IO - 20 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) O 8 - 15 cm, h 9 - IO m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) O 1O - 25 cm, h 7 - 8 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietamlui Iegal al terenului, evacuăndu-se masa
iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constwcţiiior din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibmi biologic aI acestora (cu
excepţia eiiminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietam] lega] al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor
în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea
tehnoiogiei de execuţie a tăieńior, 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 reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizuiui de defrişare a ceior trei ex. arboń este
necesar, să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centwl de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu
Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, actelc prin carc s-a autońzat relocarea reţelei ae apă
potabilă pe traseul pe care se află matedalul dendrologic inventariat

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiteńi.
Toalerare — 3 ex. arbori

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Îmocrnix,
-.. Insp. Florentina POPESCU 15 .I08.0l .2018

. .o.J°N
r

_ť

prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB J 0. IAN ?Qp(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp), pe data de

B.dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 50013, sector5, Bucureşti, România r —. — .. - . r
TeI 02113055500 r
htlp:IĂwňv.pmb.ro

(2
• -‘(

- -



Q

D



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9898, 9899/1562022, 1562020 2018

CĂTRE
Prirnăńa Seetorului S

Direcţia Generală Operaţiwzi - Direcţia Tehnică şi VerijYcare Jnvestiţii Militare
Serviciul Administrnre Spaţii Verzi ş'i Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5
office @ aes5. m
- Asociaţia de proprietari a blocului 31
Str. Năsăud nr. 17, Sector 5

Referitor la adresele PS 5, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1562022, 1562020 din
29.092017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9898, 9899/02.10.2017 prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din spatele
blocului 31 din str. Năsăud nr. 17, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 23.10.2017, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volurnului coronanzentelor de rnari dirnensizuzi, cu aplicarea
lucrărilor de echílibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a
ranmrUor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ranzurilor uscate

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 025 cm, h 12 m
- 2 ex. Acer sp. (artar) 020 - 35 cm, h 10 - 12 m
- l ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc, lateral parcare spre gardu! ‚netalic:
- ĺ0 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 6 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 20 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ailarnhus sp. bitulpinal (fals oţetar) O 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 030 cm, h 12 m

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cad paştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Ramánia

TeI 021305.55.00
http:/fw.pmb. ra



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă penru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echiłibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaleiare —22 a arbori

G

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

J
intocimt,

-“C\' j Insp. Florentina POPESCU/5cx/o%.ol201x

D

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http;//www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data d..fl.lAN. ? ¶

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 05c013, sector 5, Bucureşti, România
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CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă
- Domnul J
Str. nr. ‚ sector 5

Referitor la adresa domnului Dobra Teofil înregistrată la P.M.B cu nr.
1564198/06.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10184/09.10.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor ex. arbori
situaţi în curtea serelor Ghencea ALPAB din str. Drumul Cooperativeii cu nr. 75,
sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017 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:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In curtea serei, în lateralul imobiluluicu nr.73:
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 50 cm, h 16 m cu scorbură pe toată lungimea tmnchilui

‘ putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 70 cm, h 16 m, cu scorbură la aprox. 20 cm pe trunchi
şi sistem radicular putred, atacat de acarieni

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului
ALPAB, 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, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10184/1564198 l$..IA1.2I1lO 2018

d. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal C50013, sedor 5, Bucureşti, Romána

TeI: 0213055500
httpi/wwwpmb.ra
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aved
obligaţia plantării a 12 arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7
cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea serei, cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara -

toamna anului 2018
La finalizarea lucrărilor de plantare conf art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare —2 ex. în deelin biologie

p. ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

p
7. .(‘ -

-ç
.c_

t „- *

Intocmit,
‘ hzsp. Florendna POPESCU /5 cx.ĺ08.OI .2018

prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB i n
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directií/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbcri in ccnsultare.php), pe data de.!.Y IA ŻOlb
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\/ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţiade Mediu

Nr. 10321, 10649/1565156, 1567251 LL4Mą.ąaja. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţizmi - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

_2 Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńtud nr. 9 -11, sector 5
oűk-e@aes3. i-o

- Asociaţia de proprietari a blocului B1
Aleea Tunsu Petre nr. 15, Sector 5
- Domnul J -

Intrarea nr. i, sector 5

Referitor la adresele domnului Anghel Mihai, înregistrate la P.M.B cu nr.
1565156/10.10.2017, 1567251117.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
10321/11.10.2017, 10649/18.10.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din spatele blocului B 1 din Aleea
Tunsu Petre nr. 15, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în

D data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modiflcările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 90 cm, h 14 m Reducerea cu 1!2 a volumului
coronamentului de mari dimensiwzi, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
eliininărü riscului defrôngere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile
şi elimina rea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija adninistratomlui legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009

Bd. Regina Eisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucumşti, flomânia

Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb,ro
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privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe Ĺeritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că ađministratorul 1ega al terenului este räspunzător 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. I la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Prezen[ul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1 a arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 cx/OH.Ol.20IX

J

prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
(http://wwwpmbro/insuţutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori n consuitare/avize arbori in consuitare.php), p rfţta(fţ..flfJ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

b IAN 2016
Nr. 10651/1567308 2017

CĂTRE
Donwul

Str. - m ap. sector 5

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1567308/17.10.2017 şi la

C1 Direcţia de Mediu cu nr. 10651/18.10.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unor ex. arboń siwaţi în curtea imobilului, din str.
Costache Negri nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în
data de 07.11.2016 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiłor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
hz cuflea irn obilului:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) ® 30 cm, h 10 m - Reducerea cu 1/4 ci
vohunului coronamententului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire ci ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Arbori în declin biologic:
Iii aliniamenul aleei pńiwipale:

ľ) - 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ś?i 50 cm, h 12 m — uscat 80%
Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al

terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arbońlor (primävară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibnil biologic
al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului).

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

6d. Regina Eksabeta nr. 47, cod poşta 050013, sector 5, Ducureşti, Romănfa

Te!: 021305.55.00
http;flwww.pmb.ro



Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a unui ex.
arbori uscat 80%, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centml de
Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42,
sector 5, un act de proprietate a terenului pe care se află arborele şi un angajament de
plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru de min. ‘7 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronamenĹ format).

Formularul angajamentului se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB
- b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize
şi Acorduri, în zilele de program cu publicul (marţi înre orele 9-12 şi joi între orele 12
-15).

Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul emis de Ministerul
Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice
cu completările şi modificările ulterioare.

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
lnsp. Florentina POPESCU i

fl

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmbro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori n consultarephp), pe data de.iíI IAN. 7018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, România
Tel 021.30555.00
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CĂTRE
Primăria Sectondui 5

Direcţia Generală Opera ţiuni - Direcţia Tehnică şi Verzficare lnvestiţii Edilirare
Serviciul Adnzinisrrare Spaţii Verzi vi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, secror 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
of ice @aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 13
Str. Caporal Mişcă Petre nr.12, Sector 5
-Doamna --

Str - nr. ‚ bl. ‚ sc. ‚ ap. sector 5

Referitor Ia e-mailul doamnei Ghirloi Elena, înregistrat la P.M.B cu nr
t568292/19.10.20l7 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10733/20.10.2017 prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al blocului M13 din str Caporal
Mişcă Petre nr.12, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe Ĺeren în data de
17.lt.20l7, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volwnului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
eclzilib;-are în vederea eliminărü riscuhd de frcngere şi prăbuşire a ranzurilor la condif ii ;neteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscaie

Spafüd verde spate bloc sc. 1 şi 2:
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) ® 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) ® 25 - 30 cm, li 10 - 11 m — lângă punctul electric

Defriare
Spate Moc, în alveolă în parcare:

- ł ex. Tilia sp. (tei) O 60 cm, h t4 m- cu scorbură pe toată lungimea trunchiului, scorburi multiple
pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, 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

- 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, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvarăItoamnă) pentru a nu fi afectat echilibml biologic aJ acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10733/1568292 2018

Đd. Regina Eüsabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor5, Bucureşti, Románia

TeI: 021.305 55.00
http :/fwww.pmb. ro



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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aveţi obligaţia plantării a 6 e arbori tincri cu balot de
pământ (cu diametru truncbiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în spaţiu verde al blocu]ui, respectând distanţa reglemenară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 7 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

P\

Intocmit,
Insp. Florenüna POPESCU /5 ex./08.Ol .2018

N ł

ĺpŻ-

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 1 D IAN 20(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\Wş Direcţia Generala Dezvoltare Urbana
Direcţia de Mediu

Nr. 10734/1568428
b1 IAW 2078 2018

Prirnăńa Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvestiţii Edilitare

Sen'iciul Administrare Spaţii Verzi şi Parczvri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. i.o

-Domnul L
Str. rir. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12363/03.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1568428/19.10.2017 şi la Direcţia đe Mediu cu nr. 10734/20.10.2017, prin care ne
solicită eaiiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în plantaţia de aliniament a străzii Freamituk în dreptul imobilului cu nr. 3, sector 5,
vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017 s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal la nr. 3:
- 1 ex. Frasin sp. (frasin) Ç5 30 cm, h 10 m, cu scorburi multiple pe trunchi şi
cilindru central putred

Lucrarea avizata se executa prin grija administratomĺui Iegaĺ aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca cäile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, defńprea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

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

TeI: 021305.55.00
httpi/www.pmb.w
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7
cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în Iocul celui
defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui i alte 5 exemplare în
alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Freamătului /altor străzi adiacente cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara -

toamna anului 2018.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

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

Defrişare 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 —1 ex. în declin hiologic

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Ľ

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

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

Întocrnit,
Insp. Florenüna /5 cx./0X.O l .2018

Ű

10. IAN. 2018
prezentul avu a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Nr. 10736/1568437 .LĹÁ&.2018 2018

Prim ăńa Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare hzvestiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Srr, Fabrica de Chibrituri ‚z,9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. m
-Domnul
Str nr. ł, bl.. sc. :.‚ et. ap. ‚ sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12361/03.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1568437/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10736/20.10.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în spatele blocului nr. 45, sc. 2, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 17.11.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In spaţiul verde spate bloc, sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ţi 25 cm, h 10 m cu scorbură la baza trunchiului,
scorbură profundă pe trunchi, prezintă ciuperci saprofite

Lucrarea avizata se execua prin grija administratorului legal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeńene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tănăr.

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

Direcţia de Mediu

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sedars, Bucureşti, Románia

TeI: 021.305.55.00
http/iwww.pmb.ro
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării a 6 arbori tineri 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 primăvara - toamna anului 2018

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

Defrişare 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 —1 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

\ . Ý137

ş

Întocrnű,
Insp. Florenüna POPESCU /5 cxJ08.0l .2018

$7'

o

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB i n
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arhori in consultare.php), pe datakiYt..IÂN 2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

2018
ÂW zom

CĂTRE
Primăńa Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Adrninistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5
office @ aes5. I-o
- Asociaţia de proprietari a blocului 70
Str. Teliţa nr. 3, Sector 5

Referitor la adresa ALES nr. 12738/16.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1568422 /19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10737/20.10.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al
blocului 70 din str. Teliţa nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată
pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor cu modiücările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.

0- 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 60 cm, h 16 m Reducerea cu 112 a volumului
coronarnentului de rnari dirnensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
elirninărü riscului defrôngere şi prăbuşire a rarnurilor la condiţii rneteo nefavorabile
şi elirninarea rarnurilor uscate

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

Nr. 10737/1568422

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

TeI: 021.3055500
hup;/Jwww.pmb.ro
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echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

p.DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Intocmit,
hzsp. Floren%na POPESCU / /ox.ol 2018

D

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 10. IAN 2018
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de
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Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10738/1568427 2018
14N. 2018

CĂTRE
Prirnăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiwzi - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Adnýnistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. m
- DomnuL
Str. nr, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12737/16.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1568427 /19.10.2017 şi Ia Directia de Mediu cu nr. 10738/20.10.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de
aliniament a străzii Soldat Croitoru Vasile în dreptul imobilului cu nr. 83, sector 5, vă
facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi adnünistrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu

Q modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

In alinianzentul străzii la nr. 83 :
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 60 cm, h i 0 m — eliminarea şarpantei dezvoltată peste
carosabil, cu cilindrul central putred şi reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea hicrărilor de echilibrare în vederea ełiminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor iiscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea constmcţiilor din jur şi
a reţelelor aeńene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

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

TeI: 021305.55.00
http://www.pmb.m



echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florenüna POPESCU /5 c./OH 01.2018

:

prezentul aviz a ĺost postat pe site-ul PMB
(hup://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in cansultare/avize arbori in consultare.php), pe daţa de

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

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

110 MOOI QOl



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10741/1568435 iJML2O* 2018

Prim ăńa Sectorului S
Direcţia Gen e,-ală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvestiţii Edilitare

Sen'iciul Adnzinistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11, sector 5

Ç office @ aes5. m

- Asociaţia de proprietari a blocului P 83, sc. 3
Str Conţeşti nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 12739/16.10.2017, înregistrată ła P.M.B cu nr.
1568435/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10741/20.10.2017, prin care ne
sołicită emiterea avizului de speciałitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în spaţiul verde al blocului nr. P 83, sc. 3 din str. Conţeşti nr. 6 ‚ sector 5, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017 s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificădle şi completările ulterioare, RC.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădäcinilor:
In spaţiul verde bloc, sc. 3, spparcare:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ÇZi 20 cm, h 7 m — uscat 100% cu ramuri putrede şi frânte

Lucrarea avizata se executa prin grija administratomlui legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces.
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeńene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

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

ŢeI: 021.3055500
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aved
obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru de min. 7
cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaiu1 verde al
blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018

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

Defrişare 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 —1 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

• Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU 15 cx.Jl)8.() I 2018

prezentul aviz a fost pastat pe site-uI PMB 10. AN 2018
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori In cansultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

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

Ţel: 021.305.55.00
hItp :i/www.pmb. ro

flOl . „0 lel 00'



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10742568443ttTAW2ti1t 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Opera ţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţü Edilitare
Serviciul Adminisrrare Spa(ü Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiiuţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
oflue @aes5. IO

C
- Asociaţia de proprietari a blocului M 200
Str. Cobadin nr. 8, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12740/16.10.2017, înregistrat la P.M.B cu nr.
1568443/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10742/20.10.2017 prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului M 200 din str. Cobadin
nr. 8, sector 5, vă facem cunoscul că la verificarea efectuată pe teren în data de t7.1 1.2017, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Rediicerea cu 1/4 a volunndui coronanzenÍelor de mari dinzensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea elinzinărü riscului de frängere şi prăbuşire a ramurdor la condi(ü meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spafiul verde faţă şi lateral bloc:
- l ex. Tilia sp. (tei) ® 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) ţZj 30 cm, h 12 m
- 1ex.Acersp.(arţar)30cm,h10m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) ® 25 cm, h 10 m

Defriare
Spate bloc, în alveolă în parcare:

- t ex. Salix sp. (salcie) ® 30 cm, h 6 m- înclinată la 10° 15° faţă de sol
- 1 ex. Uímus sp. (ulm) Q 2 cm, h tO m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, 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, astfe]

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

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedoriie şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ paştal 0513, seclor5, Bucureşti, Románia

TeL: 021305.5500
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aveţi obligaţia plantării a 7 e arbori tineri cu balot de
pământ (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunză(oare acestuia, în funcţie de
specie), în spaţiu verde al b]ocu]ui, respectănd distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare. ln 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 afişeze, în copie,
la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

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

Prezentu] aviz are termen de va]abilitate 2 ani de la data emiterii.
Toakiare — 4 ex. czrbori
DejHşare — 2 ex. arbori în dec[in bioiogic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ś Întocinit,
Insp. Florenüna /5 ex/080ł 2018

o

prezentul avil a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/direcţia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe dat$Jj..J 2üi
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10743/1568053 2018

CĂTRE
Dornnul' -

Str. nr. bl. sc et. ap. ‚ sector 5

- Proprietar imobil
Str nr. ‚ sector 5

Referitor la adresa domnului Voicu Constantin, înregistrată la P.M.B cu nr.
1568053/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10743/20.10.2017, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat între imobilele cu nr. 4B şi 4C din str. Periniţa, sector
5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, 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 în vigoare
şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Intre irnobilek cu nr. 4B şi 4C', pe proprietate privată:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) ţ 50 cm, h 10 m — reducerea cu 1/3 a volunzului coronamentului de

mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eUminărü riscului defrângere şi
prăbuş'ire a ranzurilor la condiţii tneteo nefavorabile şi eliminarea ranzurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află
arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a aćcidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6
pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărń ramurilor uscate,

Q operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a

persoanelor în zona operaţiunilor, supravegberea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrár aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ľ nji Lj'.

Intocnut,
Q Ç<SX

‘. Insp. Florentina PO1,ĘSCU / 5 ex./08.0ł.2018
%i.tv. L

prezentul aviz a fost postat p s;te-utýiwlU / i ¶ fl IA M
(httP://www.Pmb.ro/institutii/$maría/direĘt1rectla mediu/avize arbori in consultare/avize arbori n consultare.php), pe đaYa

\ ‘-

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia ‚t
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—PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1073371568430 2018
1& IAN.ŻOJ9 -

CA TRE
Prirn äda Sectorului 5

Direcţia Gem'-rală Opera(iuni - Direc(ia Tehnică şi Verificare Jnvestiţü Edilitare
Serviciul Adnzinisrrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1], sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubňzare S.A.
Str, Fabrica de Chibńturi nr. 9-1!, sector 5
orncc @ czes5 . m
- Doamna
Str. nr ‚ sectowl 5

Referitor ia adresa AES nr. 12306/03.10.2017, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1568430/19.10.2017,
şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 10744/20.10.2017, prin care ne solicită emiterea avizuiui de speciaiitate
pentru un arbore situat in scuaml din faţa imbilului din str. Humuleşti nr. 41A, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 pńvínd reglementarea şi administrarea spaţi Ior verzi
din intravilanul Iocaliăţilor cu modificăriie şi compietările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Scuarul din faţa irnobilului:
— l ex. Saiix sp. (salcie) O 30 cm, h IO m — Reducerea cu 1/4 a vohmzului coronanrentzdzu de mari
dimcnsiwzi, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare in vederea eliminărű riscului defrângere şi prăbuşire
a ranzurilor la condi;ü meteo nefavorabile şi eliminarea ranzurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria Sectorului
5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiłibml
biologic aI acestora (cu excepţia eiiminării ramuriior uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

Preciiăm că administratowl iegai aI terenului este răspunzător de sigurana bunurilor şi a
persoaneior in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăńlor, privind respectarea avizuiui,
respeclarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, în cai contrar aplicându-se sancţiuni conform arl. 6, pct. 8
din Anexa nr, I Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiteńi.
Toaletare — I ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

/ 9.J' Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 cxJOB.Ül2018

.

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 70. !AN 2018
(http://www.pmb.ra/institutij/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

BdulfleginaElisabetanr.47,cod poştalSOOla, sectorS, Bucureşti, Rcngnia
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15. I4Pj
CĂTRE

Primăria Sectorului S
Direcţia Generală Operauni - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvesri(ü Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
5!,-. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
office@aes5.m
- Asociaţia de proprietari a blocului 2
Str. Iacob Andrei nr. 23, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12743/16.10.2017, înregistrat la P.M.B cu nr.
1568423/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10746/20.10.2017 prin care ne solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 2 din str. lacob Andrei
nr. 23, sector 5, vă facem cunoscut că b veriflcarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglemcntarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304'2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a vohunului coronanzentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frôngere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde lateral bloc în parcare:
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 40 - 60 cm, h 12 - 14 m - Reducerea cu 1/2 a volumului
coronan;entelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vede,-ea ehmmări
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate

Spaţiul verde lateral bloc spre loc dejoacă:
- 4 ex. Populus sp. (plop) O 60 - 70 cm, h 16 - 17 m - Reducerea cu 1/2 a
coroizameizte[or de mari di,nensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
risc:dui defrângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
uscate
- t ex. Fraxinus sp. (frasin) 040 cm, h l0 m

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
- l ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 10 m
- l ex. Populus sp. (plop) O 70 cm, h 16 m - Reducerea cu 1/2 a vohmzului coronamentului de mari
dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminärü risczdui de frângere şi
prcbuşire a ramurilor la condiţii ineteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 25 cm, h 12 m
- 4 ex. Populus sp. (plop) O 20 - 80 cm, h 10 - 17 m - Reducerea cu 1/2 a

44.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

voluniuiui
eliminării
rcnnurilor

volumului
coronamente[or de mari dinzensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea elinunărü
riscului defrângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii ineteo nefavorabile şi eliminarea rwnurUor
uscate

Bd. Regina Elişateta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmánia
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- 1 ex. Tilia sp. (tei) 025 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ç3 30 cm, h 10 m

Spa$ul verde lateral bloc sc. 1:
- 3 ex. Populus sp. (plop) 0 60 - 70 cm, h 14 - 16 m - Reducerea cu 1/2 a volwmdui
coronanzentelor de mari dimensiuni, Cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü
riscuhý deJ)uzngere şi prăI;uş'ire a rwnurilor la condiţii meíeo nejävorabile şi eliminarea rwmirilor
uscate
- l ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 60 cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 2 ex. Populus sp. (plop) ® 70 - 75 cm, h 14 - 16 m - Reducerea cu 112 ci volwnului
coronanzenlelor de inari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü
riscului def)1)ngere şi prăbuşire a rwnurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate
- 2 ex. Tiliasp. (tei) 030-35 cm, li 10- 12 m

Defriare
Lateral - Spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 30 em, h 10 m - cu scorbură Ia bază şi cilindrul central putred
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri dc
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţii]or din jur şi a reţelelor aeriene, astfel O

- roaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ta H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Norrnele de proecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvarăltoamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia etiminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea conditiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr

Precizăm că administratowl Iegal aI (ercnului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea exccuţici Iucrărilor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei dc cxccuţie a tăierilor, în 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 vegeal, în compcnsarca arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pământ (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în spaţiu verde aI blocului, respectând distanţa regtementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

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

Asociaţia de Iocatari are ob]igaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizieru] blocului sau într-un Ioc vizibi], pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

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 Ia data emiterii.
Toaletare — 24 ex. arbori
DefrLyare — 1 ex. arbore în declin hiologic

p.DIRECŢ9R EXECUTIV,
Simoną-$şriana POPA

( Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/5

prezentul $wWtősyposŞ1 pe sité-uI PMB
( h ttn ://tĆww. om L loJiiuU tu ti iĺo ri ma ria/d i rectii/d irect ia
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CĂTRE
Prim ăńa Sectorului 5

Direcţia Gen erală Operaţiwzi - Direcţia Tehnică şi Verificare Ínvestiţü Edilitare
Serviciul Adrninistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. m
- Asociaţia de proprietari a blocului V53 — administrator Strafalogea Mihail
Calea 13 Septembrie nr. 224, Sector 5
stranzv @ vahoo. com

Referitor la adresele domnului Strafalogea Mihail şi ale Primăriei sectorului 5,
înregistrate la P.M.B cu nr. 1576864 /15.11.2017, 1588916 /08.01.2018, 1589112
/09.01.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11698/16.11.2016, 101/09.01.208,
141/10.01.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un
arbore situat în spaţiul verde al blocului V53, sc, l din Calea 13 Septembrie nr. 224,
sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017,
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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

9 Spaţiul verde faţă bloc, sc.1, în dreptul intrăńi în bloc:
- l ex. Robinia sp. (salcâm) 20 cm, h 10 m Reducerea cu a volurnului
coronamentului de rnari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
eUrninării riscului defrângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii ineteo nefavorabile
şi eliminarea rarnurilor uscate - nu prezintă urme de declin biologic

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (pńmăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 101, 141, 11698/1588916, 1589112, 1576864 23..Q! 2018

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. de defrişare, vă rugăm să reveniţi cu o solicitare
în primăvara anului 2018, după pornirea în vegetaţie a materialului dendrologic, în
vederea identificării corecte a gradului de uscare şi emiterea avizului.

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 Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex. arbore

o
p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Întocrnit,
Insp. Florentina POPESCU i s ex.iIó.0l .2018
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prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB A
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‘ZZ' -PRIMARIA-MUNICIPIULUI BUCURETL
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

-‚

Nr. 5583/1530562 2018
CĂTRE

SC ROCAR S.A.
Str. Ostrov nr. 3, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 - 11, sector 5
office @ aes5. ro
- Doamna Elena Drăghici,
Intrare Plopeni nr. 27, sectorul 5

Referitor la adresa AES nr. 7504/16.062017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1530562/20.07.2017, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5583/21.07.2017, prin care ne solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi de-a lungul intrării Plopeni, în incinta
societăţii Rocar cu sediul în str. Ostrov nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 29.09.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru

O care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.S.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu maxim I,5t;z din lungimea ramurilor pendule spre carosabil, precum vi

reducerea cu ‘4 înălţinzü coronamentelor, în vedereaeliminărű nsculm defrângere şi prăbuşire
a ramurilor la condiţii ;neteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, Jră a se elimina ramurile tinere de
la baza acestora (prinzul etaj de şarpante)

lncintă Rocar de-a lungul gardului spre Intrarea Plopeni:
- 10 ex. Faxinus sp. (frasin) Ç2i 20 - 30 cm, li 10 - 12 m
- 3ex.THiasp.(tei)020-3Ocm,h9- 12m
- 12 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 20 - 30 cm, h 9 - 10 m
- 3 ex. Abies sp. (brad) ® 30 cm, h 10 - 12 m- doar eliminarea ramurilor uscate

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 28 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariap.PQĄ7

Intocrnit,
‘çi Insp. Florentina POPESCUÁţx./l2.Ol.2OIs

prezentul aviz a fost po peĺte4iEpj ľ K:—
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/direcůltdirectia mediu/avíze arborí in consultare/avize arbori in consul#are.php), pe data de
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- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI-BUCUREŞR
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11285/1573441] 2018

CĂTRE
ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA

Str. Petre Ispirescu nr. 72 - 74, sector 5

Referitor Ia adresa dvs, înregistrată la P.M.B cu nr. 1573441/03.11.2017 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11285/06.11.2017, prin care ne solicitaţi aviz de
specialitate pentru defrişarea a unui exemplar arbore situat în incinta imobilului cu
nr. 72 - 74 din str. Petre Ispirescu, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 21.11.2017 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrasea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi

Q completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
In curtea imobilului:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 40 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/2 a volumalui
corona,nentului de mari dbnensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Defriare:
In curtea imobilului:
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) ® 20 -30 cm, h 10 -12 m - uscat lOO%, cu
ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratomlui
legal al terenului Enel Distribuţie Muntenia, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a aecidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

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

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedodte şi crearea condiţiilor pentru plantarea
de material dendrologic tânăr.

Sdul Regina Elisabeta nr.47, codpoştal 50013, sectar5, Bucureşd, Románia r--—
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Precizăm cä adrninistratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi
înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al
imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 conform angajamentului de
plantare.

La finaHzarea lucrărilor de plantare conĹ art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul PM.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. ar[, 4 din acelaşi act normativ.
Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — I ex. arbore
Defriş'are — ] ex. arbore uscat IOO%

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

%V

Intocirnt
‘b?rnl ‘

Insp. Florentina POPESCU / s cx/I5.oI201R

1p o

prezentul aviz a fast pastat pe site-uI PMO
(http://www.pmb.ro/institutiŕ/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Doannza Gherasim Elena Vasflica

Str. Baionelei ‚zr.2, secWr 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1574670/08.11.2017 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 11438/09.11.2017, prin care ne soliciaţi emiterea avizului de specialitate pentru un
arbore situat în curtea imobilului cu nr. 2 din str Baionetei, sector 5, vă facem cunoscut că ]a
verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul ]ocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
In curtea irnobUului cu nr. 2, pe proprietate privată:

— 1 ex. Tilia sp. (tei) 80 cm, h 14 m — reducerea cu 1/2 a volumului coronamentuí,ti de mari
di,nensiuni, cu aplicarea lucrărilor & echilibrare în vederea ehmuzări riscului de frângěre şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ranzurilor uscate — arborele se
va monitoriza de către proprietarul imobdului deoarece prezintă ciuperci saproJite

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal al terenului pe care se află
arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidenteíor sau deteriorarea construcţńlor din jur şi a reţelelor aeriene, conform arl. 6
pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţi[Ior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietaml legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a

Q persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizu]ui,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ľ

Întoc,nit,

‘i: Ea Insp. Florentina POPESCU/scx/lsoI2018
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prezentul aviz a fost postatpe site-uI PMB )J jç
(http://www.pmbro/instituŁii/pfltxmfafdiłtafII/dIrectia mediu/avize arbori in consultare/avize açbori in consultare.php), pe daţa de.! QO
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Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C01 3. sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305 55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţiade Mediu

Nr. 11510/1574910 2018

Prirnăria Sectorului S
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvestiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Srr, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 - 11, sector 5

O office@aes5. m
- Doamna
Str. - nr. ‘, bl. ‚ sc. 1, ap. 3, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 13790/07.1 1.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
15749910/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11510/10.11.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în spatele blocului nr. 121, sc. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 06.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiücările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureş[i, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In spaţiul verde spate bloc, se. 1:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) ® 25 cm, h 10 m cu trunchiul despicat în yona de inserţie

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi
a rë;eielor aeriene, defrişarea şi scoalerea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

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

TeI: 021.30555.00
httpJ/wv.pmb,ro



PenĹru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării a 6 arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm
şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018

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

Defrişare 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 —1 ex. în declin biologic

o
p.DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

t

N Întocmit,
Insp. Florenüna POPESCU i 5 ex./I5.OI .2018

o

prezentut aviz a fost postat pe site-uI PMB j /‚ J.71ŕ7
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/đirectia međiu/avize arbori In consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de.ĺ(j/YIż.l

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
T€I: 021.305.55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11511/1574908 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului S

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvesžiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Farcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Q Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 - l 1, sector 5
of/Yce @ aes5. m
- Domnul
Str. nr. ‚ sector 5

Referitor la adresa AES nr. 13794/07.11.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1574908 /09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11511/10.11.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialiĹate pentru un arbore situat în plantaţia de
aliniament a străzii Munţii Carpaţi în dreptul imobilului cu nr. 39, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe [eren în data de 08.12.2017, s-a inventariat
urmă[orul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu

O modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

In aliniwnentul străzii la zr. 39
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 50 cm, h 10 m —reducerea cu 1/4 a volumului
coro;za,nentului de mari dimensiwzi, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
elirninčrü ‚-iscuhu defrângere şi prăbuşire a ranmrilor la condiţii nzeteo nefavorabile
şi eiiminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratonilui legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeńene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureştĘ Rnmánia

TeL: 021305.55.00
http :/Jwww.pmb ro
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echilibrul biologic al acestora (cu excepţia elirninării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

2
ś_1-ľ c>
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Întocrnit,
Insp. Florentina Ois ex./ł5.OI.2018
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o

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB t9 j )‚.
(http://www.pmb.ro/institutii/primariaţdirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in cnnsultare.php), pe data de.! :k P iU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Prirnăńa Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Sen'iciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Ç) Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11, sector 5
office@aes5.m
- Domnul Tucan Dan
danutz ]967@ vahoo. com

Referitor la adresa AES nr. 13445/31.1O.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
15749923/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11512/10.11.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în spatele blocului nr. 56, sc. 4, din str. Teliţa nr. 12, sector 5, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 06.12.2017 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
adininistrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In spaţiul verde lateral - spate bloc, sc. 4:
- l ex. Salix sp. (salcie) O 70 cm, h 10 m cu multipĺe scorbuń pe trunchi şi ciuperci
saproüte;
- 1 ex. Satix sp. (salcie) O 80 cm, h 12 m cu scorbură la l,Sm pe trunchi; spre
parcare

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca cäile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeńene. defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

Direcţia de Mediu
I)tii n . I

Nr. 11512/1574923 2018
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Precizăm că administrawrul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avimului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveü
obligaţia plantării a 12 arbori tineri 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 primăvara - toamna anului 2018

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

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de Iocatari are obligaţia, ca imediat dupä primirea avizului să îl
afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor

Prezentul aviz are i.errnen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare —2 ex. în cleclin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

2 :
k%.\

n

Întocmit,
Insp. Florentüza POPESCU / s í 15.01.2018

prezentul aiz a fast pastat pe site-uI PMB
!*2(ţtp;//www,pmb.ro/institutii/primari,/directiidirectia mediu/avize arbori in con&ultare/avize arbnri in consultare.php), pe data de..J Ĺĺ,Á.d
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8503/1553930 2018

CĂTRE
Prirnăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Ínvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Administraäa Lacuri, Parcuri şi Agrernent Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

O
Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitarü şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 — 11
office@aes5.m
- Domnul
Calea Ferentań nr. 12, sectorul 5

Referitor la adresa AES nr. 11096/06.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1553930/07.09.2017, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8503/08.09.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în locul de joacâ din
Calea Ferentari nr. 6 -10, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 16.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

O din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reduce rea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi elimina rea ramurilor uscate

În locul dejoacă din Calea Ferentari nr. 6-10:
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 — 80 cm, h 10-16 m
- 3 ex. Acer negundo (artar) O 20 - 35 cm, h 10 - 12 m

Alinia,nent stradal Calea Ferentań, în faţa locului de joacă:
- 8 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 — 30 cm, h 8 -10 m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, Románia

TeI: 021.30555.00
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Lucrădle avizate se vor executa prin grija administratowlui legal al terenului
Primăria Sectorului 5 pentru arborii din părculeţ şi ALPAB pentru arborii din
aliniamentul stradal, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Menţionăm că acest material dendrologic s-a mai emis avizul cu nr. 6250,
9304/ 1545578, 1558288/11.2017

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Ą

Întocrnit,
hzsp. Florentina POPESCU / 5 ex./I%122o17

ĺ Q

Bd. Regfna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor5, Bucursşti, Rcmánia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. fl53311574Yi8 2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvestiţii Edilitare

Sen'iciul Adminisírare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de chibrituri nr.9 -1], sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
SÉr, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. m

Referitor la adresa AES nr. 13147/31.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.

Q 1574918/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11533/10.11.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
plantaţia de aliniament a străzii Ostrov, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 14.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi ädministrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localitäţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Norrnele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:

Defrisare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal vis a vis de nr. 29:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 60 cm, h 10 rn cu scorburi profunde Ia bază, cilindrul
central putred

•o In aliniament stradal vis a vis de nr. 33:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 100 cm, h 10 m cu scorbură profundă pe trunchi la 1 m de
sol, cilindnjl central putred

Lucrările de toaletare a arborilor din plantaţia de aliniament a străzii Ostrov se
vor executa conform adresei 9194/19.09.2017 emisă de Primăria Municipiului
Bucureşti - Direcţia de Mediu, adresa publicată pe site-ul
http:/Ai'ww.pmb. ro!instirutü/pri,nariaMirectü/directia mediu/avize arbori enzise/avi

ze generale 2016]026.pdf.
Lucradle avizate se executa prin grija administratorului Iegal al terenului

Primăria Sectorului 5. 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, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conforrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării a 12 arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7
cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), două ex. în locul celor
defrişate, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor i alte zece exemplare în
alvolele rămase ljbere din aliniamentul străzii Ostrov/altor străzi adiacente cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara -

toamna anului 2018.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arĹ. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

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

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţici
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

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

o
Întoc,nit,

Insp. F!orenüna POPESCU,s ex./I9.ot,2o18

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ĐIRECTtA C

DEIEo0 f
4..-

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB -

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/dirsctii/directia mediu/avize arbori n consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de t212....Ü/ 2V/2
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11534/1574922 00/ 2018

Prirnăria Sectorului S
Direcţia Generală Opemţämi - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvestiţü Edilitare

Sen'iciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Srr, Fabrica de chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńturi nr.9 -11, sector 5

G omce @ aes5. m
- Doamna
Str. - nr. ‚ bloc V81, ap., sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 13448/31.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1574922/ogtl.2o17 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11534/10.11.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în parcarea din faţa blocului nr. V 81, sc. 2 din str. Baltagului nr. 5, sector 5. vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017 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 completăńle ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Q In parcare între gardul imobilului şi locul de parcare nr. 24:
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) O 20 - 22 cm, h 8 - 9 m — cu lipsă scoarţă pe toată
suprafaţa trunchiului, uscat 50%

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Juându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Sd. Regina Elisabota nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucuroşti, România
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7
cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI
blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018

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

Defrişare 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 —1 ex. în declin biologic

o
p.DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

c

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / s ex./19.0l 2018

o

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB .f j
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consuItare/avize arbori in consultarephp), pe data de..PW 4

)
)•G.D•Q0ł
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Doarnna

lntrarea nr. ‚ Sectorul 5

Referitor Ia adresa dumneavoastra, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1574927/09.11.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr 11535/10.11.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specia]itate -

toaletare pentru intervenţia asupra unui arbore situat în interiorul imobilului din Intrarea Mănucu nr
1, seclor 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017, s-a
inventariat următoru] materiaj dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi

Q
completările în vigoare şi HC.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare
In curtea imobżlzdui cu nr. 12:

- l ex. Juglans sp. (nuc) ® = 30 cm, h = 10 m - Reducerea cu 1/4 a volwnului
coronanzenteului de mari dinzensjunj, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea elinzinărü
riscului de frângere şi präbuşire a ramurUor la condiţii nzeteo nefavorabile şi elinunarea ranzurilor
uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietawlui legal al terenului, evacuîndu-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativa arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anuiui).

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

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întacnzit,
‘ D

Insp. Florentma POPESCU/scxíIs.Ol2018

prezentul avíz a fost postat pe siteul PMB (
(http://www.pmbro/instiŁitiť/ptmaria/directli/directia mediu/avizo arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data .01

Nr. 11535/1574927 !2:.! 2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11537/1574914 2! 2018

Pri,năda Sectorului S
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. m

O - Domnul
Str. nr. ‚ bloc ‚ sc. 1, et. 3, ap. ..‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 13430/31.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1574914109:11.2o17 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11537/10.11.2017, prin care ne
solicită enúterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
scuarul din parcarea din Iateralul blocului nr. 11 din str. Iacob Andrei nr. 44, sector 5,
vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017 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:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Scuar parcare lateral bloc 11:

O - 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Q 30 cm, h 10 m —uscat 100%
Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021305.5500
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prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 9 f ţľ
(httw//www.pmbso/institutii/primaria/directfl/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in cDnsultare.php), pe data de

Penďu refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru de min. 7
cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în scuar parcare
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi ob1igaia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul PM.B. în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din aceIaşi ac( normativ.

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

Prezentul aviz are termen
Defrişare —1 ex. în declin

ani de la data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

T'Jr. 11635/15759% .Qć! 2018

Prirnăńa Sectorului 5
Direciia Generală Operaţnmi - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvestiţii Edilitare

Sen'iciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri ‚z, 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. tv
- Domnul
Str. Dr. r nr., ap., sector 5

O Referitor la adresa domiu1ui, înregistrată la P.M.B cu nr. 1575996/13.11.2017
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11635/14.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a
străzii Dr. Joseph Lister sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren
în data de 14.12.2017 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 Ĺeritoriul Municipiului
Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
In aliniament stradal la nr. 6 — 8:
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 30 - 60 cm, h 10 - 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
corcnarnenrelori de mari diniensiuni, cu aplicwea lucrărilor de echílibrare în

O
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi elinzina rea rarnurilor uscate

Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal Ia nr. 5:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) ĺ3 70 cm, h 12 m — cu scorbură la 1,5 m pe trunchi si cilindrul
central putred
- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 60 cm, h 8 m — cu scorbură ła bază si cilindml central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului

Bd. Regina Eüsabela nr. 47, cod paştal 050013, seclar 5, Bucureşti, Románia
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Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- 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 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru
trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie),
două în locul celor defrişate, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor ş
aIte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Dr. J. Lister sau
în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din toamna anului 2017- primăvara anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anuńţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vedeŕea
verificării 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 valabilita[e 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 4 ex. arbore
Defrişare — 2 ex. în declin biologic

p. DIRECTOR EXECUTIV, O
SimonaMariana POPA

:h
OIľE A

lntocmit,
Insp. Florentina POPESCU/sex./19w.2o18
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prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB i ľ ‚
(http://www,pmb.ro/institutii/primaria/directi/directia mediu/avize arbori in cansultare/avize arbori in consultare.php), pe data de YI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Facultatea de Medicină Veterinară

Splaiul Independenfei nz-. 105, sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1576596/1Ç11.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 11709/16.11.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului

(D de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea facultăţii din
Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5, vă facem cunoscut că în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/ 2007 privind reglementarea şi adminis(rarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor cu modiňcăńle şi completăńle ukerioare şi HCGMB nr
304/2009 avizăm:

Toaletare:
• reducerea cu 1-1,5m a lungimii ramurUor pendule orientate spre

pavilioane, clădiri anexe, alei pietonale, cu aplicarea lucrărilor de echilibrore în
vederea elbninării riscului de frângere şi prăbuşire a ranzurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi elimina rea ramurilor uscate, Ia arbońi cu volume mari ale
coronamentelor situaţi în aliniamentele adiacente aleilor auto şi pietonale, a celor de
lângă clădiri

• eli,nina rea ramurUor uscate/frânte şi reducerea cu 1/4, respectiv 1/3
(după caz, funcţie de gradu! de înclinare/periculozitate) din înălţimealvolumul

Q. coronamentelor, cu aplica rea lucrărilor de echilibrare pentru arborii care prezintă
coronarnente de rnari di,nensiuni, pentru cei înclinaţi, în pericol de prăbuşire, a
celor cu scorburi pe trunchiuri (la aceste exemplare se vor efectua şi lucräri de
igienizare, tratare plombare scorbuń pentru creşterea rezistenţei mecanice a
trunchiurilor), în vederea diminuării masei vegetative pentru evitarea prăbuşirii,
producerii de evenimente cu urmări nedorite în timpul fenomenelor meteoroloce
nefavorabile (vânt, furtuni, zăpezi);

La vizita efectuată în teren pe data de 21.12.2017 au fost inventariaţi:
Arbori în declin biologic:

Iii curtea imobilului:
- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 8Ocm, h 12 m — cu scorbură la bază şi cu ciuperci

saproüte

Nr. 11709/1576596/ 2018

- 1 ex. Acer negundo (arţar) e SOcm, h 12 m — cu scorbuń multiple pe tnsnchi, o
scorbură profundă la 1,7 m de sol cu lipsă cilindru central şi cu ciuperci saprofite

Bd. Rena EUsabeta nr. 47, çcd pcştai Q5l 3, sedor 5. Bucureşli, Rrăn
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- ĺ ex. Acer negundo (arţar) ® SOcm, h 12 m — cu scorburi superüciale multiple
pe trunchi, cilindru central putred ‚ atacat de acarieni

- I ex. Acer sp. bitulpinal (artar) O 50 - 55cm, h 12 m — cu scorbură profundă la
bază, uscat 80%

- t ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 50 cm, h 10 m— crescut de sub cladirea
bufetului pe care o disloca

- l ex. Fraxinus sp. (frasin) O 5Ocm, h 8 m— cu scorb scorburi multiple pe
trunchi, atacat de acarieni

- l ex. Acer sp. (arţar) O 50 cm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia yona de
inserţie şi lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene. conform art. 6 pct. 6 din
Anexa ĺ la H.C.G.M.B. nr. 304í2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(pńmăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echihbml biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate. operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
etapizat (pentru că este vorba de un nr, mare de arbori)

Toate lucrările de toatetare menţionate mai sus se vor executa cu echilibrarea
coronamentelor arborilor şi cu asigurarea menţinerii şi/sau crcşterii viabilităţii
acestora.

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

Inainte de începerea lucrăńlor aveţi obligaţia de a marca corespunzător zona
unde se execută lucrările, în vederea evitării producerii unor accidente.

După efectuarea lucrărilor de toaletare avizate (care se impun), vă rugăm ne
comunicaţi în scris, numărul de arbori Ia care s-au făcut intervenţii (specie, diametre,
înălţime) şi locaţia (alee, nr. pavilion, etc).

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 7 ex.
arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la
Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina
Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în

compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 37 ex. arboń tineri cu balot de pământ (cu
diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu
coronament format).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB
- b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize
şi Acorduri, în zilele de program cu publicul (marţi între orele 9-12 şi joi între orele 12
-15).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — pentru arborü care se încadrează în situaţiile de rnai sus+Ş ex în

declin biolgic, până la eliberarea avizului de defrişare

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocrnit,
Insp. Florentina POPESCU /5 cx../19.Ot.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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4 PRIMARIAMUNICIPIULUtBUCUREĘIŁ
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

fl /
lNr. 11932/ 1579146/ ? 2018

CĂTRE
S.C. Salarn Internaonu1 Tradiizg S.R.L.

Str. Progresului nr. 90 - 100, sector 5

Referitor la adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. t579146123.l 1.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 11932 /24.11.2017, prin care ne solicitaţi aviz de specialitate pentru
defrişarea a unui exemplar arbore situat în incinta imobilului cu nr. 90 — l00 din str. Progresului,
sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017 s-a
inventariat următoru] material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiftcările şi
completările u]terioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de proteclie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului BucureştL avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In curtea imobilului:

Q - 1 ex. Populus sp. (plop) O 90 cm, h 14 m - uscat 90%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor
arborelui se vor executa pentru evitarea ptoducerii 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 Iucrărilor, privind respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a (ăierilor, 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 plantării unui arbore tânăr cu balot de
pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi,
în perioada optimă de p]antare din toamna anului 2018, conform angajamentului de plantare nr.
1 1932u1/l9.01.2018.

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

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

I,itocnzit,

‚.
. Insp. F!orentina POPESCU /3exJI9.oI.2018

prezentul aviz a fost jidtatpI PMW r

mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in cansultarephp
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12299/1581926 2018

Prirnăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiwzi - Direcţia Tehnică şi Verificare Ínvestiţii Edilitare

Sen'iciul Adnzinistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Sn Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5
office @ aes5. ro

O - Asociaţia de proprietari a blocului M138,
Str. Petre Ispirescu nr 37, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 14146/13.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1581926/06.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr..12299/07.12.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în spaţíul verde al blocului nr. M138 din str. Petre Ispirescu nr. 37, sector 5, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017 s-a invertariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii 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 de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In spaţiul verde spate bloc:

O
- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 40 cm, h 10 m — uscat 100% cu şarpante putrede şi frânte
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 70 cm, h 8 m — uscat 80% cu ciuperci saproňte şi
despicături multiple

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului Iegal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratoml legal M terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăńlor,
privind : respectarea avizului, respectarea Ĺehnologiei 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 paştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Ramânia
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării a doi arbori tineri 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 clădid şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018.

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

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emi[erii.
Defrişare —2 ex. uscnte 8O -100%

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Insp. Florenüna POPESCU / s cx/08,Ol .2018

o

o

prezentul aviz a fost postat pc site-uI PMfl p ‚ (J
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directła mediu/avize arborl In consultare/avize arhori in consultare.php), pe data de...°6 ÇQ.L.Y
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

0.01.2018

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
ln[rarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
D1.
B-dul nr. ‚ Bl. ‚ ap. ‚ Sector 6

Referitor Ia adresa d-lui transmisă prin e-mail, înregistrată
Ia P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 502/23.01.2018, prin care revine la adresa
Direcţiei de Mediu nr. 11959/04.12.2017 cu completarea documentaţiei cu
fotografiile arborelui, din perioada de vegetaţie, pentru care a solicitat emiterea
avizului de specialitate privind defrişarea, vă facem cunoscut că după verificarea
efectuată pe teren în data de 28.11.2017 şi în baza fotograflilor anexate la dosar, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completärile ulterioare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc C 2 din B-dul Timişoam nr. 53 parcarea teren viran (al doi
lea exemplar din aliniamentul de pe mijlocul terenuhý, pornind de la aleea pietonală
a blocului F 1 către aleea carosabilă)

Q - ĺ ex. Ulmus sp. (ulm) 3Ocm, h ĺOm. 100% uscat
Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1

la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă
primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija
A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, evacuându-se masa lemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Nr. 502
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării altui
arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, în zona de unde s-a defrişat, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna
anului 2018.

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

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

Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defr4are — 1 ex. uscat IOO%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

:7 •f,
? .bt)
tJ .c/ -Ľ -‘

J4$ocrnit
‘1"

InsPŞrCfístina ENACHE

Red E.C. 14 ex.— 2301.2018 prezentul aviza fost postat pc site-ul PMB
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#ÍiiMÄRÍÁ MÜP4JIÖÍP1ŰLÜI śuĆÜŔËş1Ť
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

3 C .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari Bl. G 12
Ateea Compozitorilor nr. 11, Sector 6
-DL
Aleea nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1546168/10.08.2017 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 6273/11.08.2017, prin care ne transmireţi spre soluţionare cererea d-lui

privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor
situaţi în spaţiui verde aferent biocului G 12 din Aleea Compozitorilor nr. 11, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 19.01.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
uherioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritcriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare
Spaţiul verc1eţiţă bloc

Reducerea cu maxim 0,5-lm din lungimea ramurilor pendule spre aleea de acces în
bloc şi carosabil, în vederea individualizării şi echilibrärii coronamentelor şi eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, eliminarea
ramurilor uscate, precum şi eliminarea drajonilor, a lăstarilor lacomi şi a vegetaţiei spontane

Q cu diametre cuprinse între 3-6cm, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora
(primul etaj de şarpante):

- 4 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) I2 l5cm, h 6m
- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) ĺ2 lOcm, h 5m
- 1 ex. Malus domestica (măr) ® lOcm, h 5m, înclinat 25° spre spaţiul verde
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ç2 lOcm, h lOm
- 7 ex. Tilia sp. (tei) ® lOcm, h lOm
- 3 ex. Acer negundo şi saccharinum (arţar şi paltin) ® 15-45cm, h 8-12m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) ś lOcm, h 8m, unul dintre exemplare este înclinat 25°

peste carosabil
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 15-4Ocm, h 8-14m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 4Ocm, h lOm

Lateral stînga bloc către blocul F ]7 din Aleea Compozitorilor nr 4:
Reducerea cu maximum lm din lungimea ramudlor care afeciează faţada b]ocului şi a

celor pendule spre carosabil şi parcare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire
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a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabiie, cu aplicarea iucrărilor de formare şi echihbrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de şarpante)

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 10-l5cm, h 6-lOm
- 2 ex. Juglans nigra (nuc) ® 8cm, h 6-7m
- 1 ex. Quercus rubra (stejar) ® 3Ocm, h 12m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) ® 45cm, h 12m, înclinat 400 spre parcare şi carosabil —

reducerea ramuriior dinspre bioc în vederea echilibrării coronamentuiui
Spczţiul verde spa,e bloc

Reducerea cu maximum 0,5-lm din lungimea ramurilor care afectează faţada blocuiui
şi a ceior pendu]e spre parcare şi aleea pietonală, în vederea eliminării riscuiui de frângere şi
prăbuşire a ramuriior ia condiţii meteo nefavorabile, cu apiicarea Iucrărilor de echiiibrare a
coronamente]or şi eiiminarea ramuriior usca(e, fără a se elimina ramurile tinere de la baza
coronamentelor (primul etaj de şarpante)

- ĺ ex. Acer negundo (arţar) ® 25cm, h lOm
- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) ţă 25cm, ii lOm
- 1 ex. Morus sp. (dud) ® 2Ocm, h lOm
Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa ĺ Ia

H.C.U.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice pcrioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr de
telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea conscrucţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoaneior în zona opcraţiuniior, supravcgherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarca
avizului, respectarca tehno]ogiei 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. 304t2009.

D1. are obiigaţia, ca imediat după primirea avizuiui să îl afişezc, în
copie, la avizierui blocuiui sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toaletare — 35 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnon -Mariana POPA

insp3Wrinäía ENACHE
%n ‘-

Rcd EC. /4 ex, — 22.0120 L 8 prcżntul aviz a fuit postat pc sile-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 775311551313/ 30.01.2018

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari BL 111 A - asociatietimo@yahoo.com
Str. Drumul Timonierului nr. 8,ap. 93, sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1551313/30.08.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7753/31.08.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea Asociaţiei de proprietari bloc 111 A din Str. Drumul Timonierului nr. 8,
privind emiterea avizului de speciälitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în
parcarea de reşedintă din spatele blocului sus menţionat, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 17.10.2017, 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
modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde spate bloc — zonă parcare auto:

Reducerea uşoară eu maximum 0,5m din Iungimea ramurilor penduie spre

CD parcarea auto şi carosabil, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare şi
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, Mră a se elimina
ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) i IOcm, h 8m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) ® lOcm, h 8m
- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) ® 50-6Ocm, h 12-14m - eliminarea

ramurilor uscate şi reducerea eu % din înălţimea coronamentelor (pînă la nivelul
superior al etajului 4) pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile,
având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lucrâńle de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (toamnă
-pńmăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
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eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de
proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constmcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei đe execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 30412009.

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.
Toaletare — 4 ac

p. DIRECTOR EXECUTIV,
na POPA

-- 7

(
gWcm1t

Insp.Çristina ENACHE
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J
k
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoąare Urbană

Direcţia

de Mediu
Nr.7997/1552552/ .dO .01.2018

CĂTRE
INSTITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE (ICEM-SA)

Dl.

Referitor la adresa dvs., înregistra[ă la P.M.B eu nr. 1552552/01.09.2017 şi la
Direcţia de Mediu eu nr. 7997/04.09.2017, prin care solieitaţi emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra arboriłor situaţi în spaţiul verde aferent institutului
din str. Mehadiei nr 39, vă facem eunoseut eă la verifiearea efectuată pe teren în
data de 17.10.2017, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru eare în
eonformitate eu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul loealităţilor, eu modifieările şi eompletările ulterioare şi
potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de proteeţie a spaţiilor verzi pe
teritońul Munieipiului Bueureşti, avizăm:
Toaletare:

Lucrările se vor apliea arborilor situaţi în spaţiile verzi din juru] elădirilor
instituţiei, aparţinând speciilor Acer negundo, pseudoplatanoides, saccharinum şi
platanoides (arţar şi paltin); Aeseulus hippocastanum (eastan); Betula pendula
(mesteaeăn); Carpinus sp. (carpen); Fraxinus sp. (frasin); Hibiscus sp. (hibiseus);
Tilia sp. (tei); Prunus sp.(pomi fruetiferi); Populus eanadensis (plop); Quercus rubra
(stejar); Spiraea sp. (spirea)
1) Arbori foioşi şi pomi fructiferi aparţinând tuturor speciilor:

- vor ű eliminate şarpanteie şi ramurile uscate, frânte sau űsurate din
coronamente;

- vor fi eliminate eioturile de şarpante sau ramuri rezultate în urma ruperii
acestora sau a aplicării unor tăieri inadeevate realizate anterior;

- vor fi eliminaţi lujerii lacomi de pe trunehiul arborilor (inclusiv eei situaţi la
baza trunehiului) şi de pe şarpantele aeestora;

- vor fi îndepărtaţi drajonii generaţi de rădăeinile arborilor;
- vor fi îndepărtate ramurile cu ereştere cvasi-vertieală, aproximativ paralelă

cu axul de ereştere şi care, prin freeare, generează răniri ale altor ramuri viabile pe
care le ating (fae exeepţie exemplarele cu creştere fastigiată specifică precum
Populus nigra ‘Italica', Quercus robur ‘Fastigiata', ete.);

- vor fi îndepărtate şarpantele cu diametre mai reduse care dublează (pe
aceeaşi direcţie) şarpantele ee alcătuiese structura de bază a coroanei, cu seopul de
a rări eoroana şi de a asigura o dezvoltare optimă a arborelui;

6dui Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucumşti, flomănia
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- vor fi reduse ramurile şi crengile arborilor care ating faţadele clădirilor pe o
distanţă de maxim 1,50 metri de Ia acestea, în acest caz tăierile nu vor viza
şarpantele arborilor;
2) Arbuşti foioşi cu frunze caduce (frunze cazătoare)

- pentru toate speciile: - tăieri de întreţinere anuale, în perioada de repaus
vegetativ, după trecerea gerurilor mari - sfârşitul iemii, înainte de pomirea în
vegetaţie (eliminarea ramurilor uscate, rănite, bolnave, a drajonilor crescuţi Ia
distanţă de baza plantei, a Iăstarilor Iacomi, a ramurilor slabe şi a celor care se
încrucişează, etc.), pentru a favoriza formarea de noi Iăstari floriferi, bine înfrunziţi
până la bază;

- pentru speciile cu înflorire de primăvară: — tăieri specillce de stimulare a
înfloritului/fructi5cării, după înflorire.

- pentru speciile cu înflorire de vară: — scurtarea lemnnlui tânăr viguros
pentru stimularea refacerii tufei şi înfloritului în perioada de repaus vegetativ, după
trecerea gerurilor mari - sfârşitul iernii, înainte de pornirea în vegetaţie (luna
februarie, martie)

- pentru plantele îmbătrânite: — se vor executa tăieri de regenerare (rărirea
tufelor prin suprimarea unor ramuri (1/5-1/4 din totalul ramurilor), împreună cu
lemnul bătrân pe care se inseră şi eliminarea ramurilor degarnisite, epuizate (la
exemplarele îmbătrânite, cu procent mare de uscături);

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conĺorm arL 6 pct. 6 din Anexa l
Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de pwtccţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi aectat echilibml biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului) prin grija proprietarului/administratowlui legal aI terenului pe care se află
arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarelor situate pe
spaţiile verzi, care prin sistemul radicular, aduc prejudicii reţelelor subterane ce
deservesc clădirile din incintă, este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu
sediul în PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny,
sectorul 5, în zilele de marţi între orele 9-12 şi joi între orele 12-15, o adresă din
partea deţinătorului de reţea afectată, din care să rezulte că reţeaua în cauză este
prejudiciată de sistemul radicular al arborelui/arborilor.

In vederea reanalizării cererii privind defrişarea arborilor din spaţiul verde,
despre care spuneţi că “au scorburi", vă facem cunoscut că pentru emiterea avizului

Bd. Regina Elisabsta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia

Ţet: 021.30555.00
http://www.pmbro

„0ţ . O IĄOOI 001



o

de specialitate este reveniţi cu o solicitare în primăvara anului,pentru o determinare
cât mai corectă, însoţită de o copie după dovada deţinerii proprietăţii şi conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, veţi aveţi obligaţia asigurării plantării a altor arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului dc 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, în compensarea celor defrişaţi ce se concretizează prin semnarea unui
Angajament de plantare.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marţi între
orele 9-12 şi joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — toată vegetaţia din curtea instituţiei (cca. JOOex)

o

I

L

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

—

1JWiřnit
Insp. Íug7Cristina ENACHE

Rcd EC. /4cx. — 23.01.2018 prezentul aviza fost postat pe site-ul PMB
liIíp b'vt.pmh Jn_eon%uIraw 1'hp pe daIa đe. .2. C .‚ /
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PRIMĂRIA MUNÍCIPIULUI ÓúĆüŔËşŤI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

.01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂSECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. E 6
Aleea Poiana Cernei nr. 6, Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată b P.M.B cu nr. 1552338/01.09.2017 şi ]a Direcţia de
Mediu cu nr. 7999/04.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei Borş Anca
privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra “lăstărişului" situat în spaţiul verde
aferenr blocului E 6 din Aleea Poiana Cernei nr 6, vă facem cunoscut că după verificarea
efectuată pe teren în data de 17. Ł0.20 17, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind
reglemen(area şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi potrivil K.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi pe ieritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Igienizare:
Spuţiui verde spate bloc:

- eliminarea vegetaţiei spontane cu ® 2-Scm şi a drajonilor de la baza trunchiurilor
arborilor, precum şi a lăstarilor lacomi.

Lucrările de igienizare avizate se vor executa în vederea asigurării unui climat sănătos
pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas, evacu3ndu-
se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea
avizului, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform ari. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 b H.C.G.M.B. nr. 304J2009.

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

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon 021.305.55.00/4108,
Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa
Anghel Sa]igny, sectorul 5, în zilele de marţi intre ore]e 9-12 şi joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ]a data emiterii.
Igienizare zonä

p.DĺáhrŢOREXECUTIV,
Simoizpjlłäriaiia POPA v
- ‘ cmit

InspjÇristina ENACHE

Red E.C,/4 ex. — 2301.2018 pwzniul aviz a ĺost postatpe siic-uI PMB (
hllp//www.piiih m/IHtItĹIlIIĺprLIIlIrIÝđŁ(CCtiikItICLlII IULdIIIhI'.I/Ľ uinn in cĹll%uIl;Lw/aviw arl,ui iii tuiiuItare.php . pe data
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

30 .01.2018

CĂTR E
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştünţă:
Asociaga de proprietari 81. TD 44
Srr. Driíniul Taberei nr. 67, Secror 6

Referitor la adresa dvs.. înregistraă la P.M.B cu nr. 1552364/01.09.2017 şi ]a Direcţia de
Mediu cu nr 8033/04.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de
proprietari bloc TD 44 din Str. Dmmul Taberei nr. 67, privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra a 3ex. arbori (aparţinând speciei Populus - plop) situaţi vis a vis de parcarea din

Q faţa blocului sus menţionat, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
15.01.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţii]or verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Toaletare:
Scuar faţă bloc — zona cu Punct TRAFO:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 4Ocm, h 16-18m - eliminarea ramurilor uscate
şi reducerea cu ‘A din volumul coronamentelor pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo
nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului speciei şi înălţimea
considerabilă, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare la:

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304Í2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arboriLor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de teLefon 02t/410.09.57, cu
acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
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 — 2 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

ócmit
/ •/ I

Ins. Cflstüza ENACHE
Ređ E.C. ţ 1 e.— iŞ.p08t(' iz a fost postat pe siw-ut PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

342.01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. P7
Str. Piscul Crăsani nr. 4, sector 6
- D-na

nr.
- Direcţia Generală de Poliţie LocaIă
Şos. Ürhideelor nr. 2 D, sector 6

Referitor Ia adresa Direcţiei Generale de Politie Locală cu nr. P 2048/31.08.2017,
înregistrată la P.M.B cu nr. 1553295/05.09.20 17 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
8236/06.09.2017, prin care ne transmite spre soluţionare cererea d-nei Petricica
Florentina privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui
arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului P 7 (spate bloc) din str. Piscul
Crăşani nr. 4, sector 6, după veriflcarea efectuată pe teren în data de 17.10.2017, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modiűcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

CO Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc stânga scara 2

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) ţ?i 4Ocm, h lOm, uscat 100%
Lucrarea avizată se va executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezukată în urma defrişärii, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor Iua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Nr. 8236/1553295/
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării Unui exemplar
arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespUnzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului P 7, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilitäţi, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna
anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul 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 se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.0L2016.

D-na /Asociaţia de proprietari bl. P 7, are obligaţia, ca imediatD
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 emiteńi.
Defrişare - ]ex: uscat IOO%

p. DIRECTOR EXECUTIV
Sirnona-Mariana POPA

- fij
- ‚%fli i

&- •6
L cinit

Insp. ristina ENACHE

co

Red; C.E./5 exJiR.OI,2018 prezentut aviz a íut puslat pe siie-ul PMB j (
pe dwa de
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PŔIMĂRIÄ MűNćIPIuW[BućUFEştV
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8707, 9595/1555739, 1560074/ 3'V .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRA flA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectoml 6

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari B1. A 2
Str. Obcina Mare nr. 1 A, Sector 6
- Đ-na

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1555739/12.09.2017,
respective 1560074/25.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8707/12.09.2017 şi
9595/26.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei Bica Sabina
şi cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului A 2 din str.
Obcina Mare nr 1 A, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
19.01.2017, s-a inventariat următoruĺ material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ultedoare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde lateral bloc scara 2:

QD Reducerea cu maximum lm din lungimea ramurilor în vederea echilibrării şi
formării coronamentelor şi a eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
conditii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile
tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 3 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) i 2Ocm, h 6m
- 5 ex. Juglans nigra (nuc) ÇZi 15-25cm, h 8-12m
- 1 ex. Quercus nibra (stejar) ® 25cm, h 12m
- 2 ex. Armeniaca vulgaris (cais) ® Scm, h 4-Sm

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) ® 2Ocm, h 8m, înclinat 20° către bloc - reducerea cu

maximum ĺ,5-2m din înălţimea coronamentului, în vederea eliminăńi ńscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi readucerea creşterii
pe verticală a coronametului, eliminarea ramurilor uscate fără a se elimina ramurile
tinere de Ia baza acestui (primul etaj de şarpante)
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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 spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de
proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

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

In vederea reanalizării cererii privind defrişarea exemplarului din spaţiul verde
aferent blocului, despre care spuneţi că “este uscat", vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren acesta nu a putut fi identificat, motiv pentru care, dacă
mai este cazul, vă rugăm să reveniţi cu o solicitare, pentru a determina corect gradul
de declin bilogic, în primăvara anului 2018 după pomirea în vegetaţie a arborilor
(Iuna mai).

D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorW 5, în zilele de marţi între
orele 9-12 şi joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 12 ex. co
p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sirn ona-Mariana POPA

ç
‘? tj) tocrnit

Ins —risüna ENACHE
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PŔIMÄŔÍA MÜŃ1ÖÍkULUI BŰČÜŔËŤI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

J'O .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectoml 6

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari BI, OS 4
Str. Drumul Taberei nr. 39, Sector 6

Q Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1555724/12.09.2017,
respective 1555901/13.09.2017 şi ta Direcţia de Mediu cu nr. 8709/12.09.2017 şi
8842/14.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de
proprieĹari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor
situaţi în spaţiul verdé aferent blocułui OS 4 din str. Drumul Taberei nr. 39, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.01.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul locatităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaşiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim 1-1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada
blocului şi a celor pendule spre aleile de acces în bloc, trotuar, parcare şi carosabil, în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de formare şi echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante)

- 9 ex. Acerplatanoides şi negundo (arţar şi paltin) Çi 10-2Ocm, h 6-lOm
- 21 ex. Tilia sp. (tei) ® 20-35cm, h 12-14m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ÇZi 25çm, h 12m
- 4 ex. Quercus mbra (stejar) ® 20-3Ocm, h 12-14m
- 2 ex. Sophorajaponica (salcâm japonez) çZi 3Ocm, h 14m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ç 10-8Ocm, h 6-16m
- 7 ex. Pmnus cerasifera (corcoduş) ţ3 8-lOcm, h 4-6m
- 2 ex. Gleditsia triacanthos (glădiţă) śZi 15-4Ocm. h 10-14m
- 2 ex. Populus pyramidalis (plop) @ 30-4Ocm, h 16-18m - eliminarea

ramuritor uscate şi reducerea cu maximum 2m din lungimea ramurilor tinere (Vară a

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cad poştal 050013, sedar 5, Bucureşti Rcmânia
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se ajunge Ia cicatricile tăierilor precedente) pentru a evita frângerea acestora Ia
condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a
lemnului speciei.
Lateral bloc scara I :

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O ĺO-2Ocm, h 10-12m - reducerea cu maximum 1,5m din
lungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi a celor pendule spre aleea
pietonală, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare şi echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de
la baza acestora (primul etaj de şarpante)
Lateral bloc scara 5:

Reducerea cu maxim 0,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada
blocului şi a celor pendule spre parcare şi carosabil, în vederea forrnării şi echilibrării
coronamentelor şi a eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate şi a vegetaţiei spontane cu diametre
cuprinse între 3-Scm, a lăstarilor lacomi şi a drajonilor, fără a se elimina ramurile
tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 1O ex. Acer negundo şi platanoides (arţar şi paltin) O lOcm, h 8-lOm Q
- l ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h ĺOm
- 1 ex. Tilia sp. (ei) O 2Ocm, h 10-12m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu maximurn 1 m din lungimea ramurilor care afectează faţada

blocului şi a celor pendule spre carosabil, în vederea echilibrării coronamentelor şi a
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile,
eliminarea rarnurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza
coronamentelor (primul etaj de şarpante):

- 23 ex. Tiłia sp. (tei) O 20-4Ocm, h 12-14m
- 6 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 8-lOcm, h 4-5m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 8-l5cm, h 8-lOm
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 2Ocm, h lOm, înclinat 15-20" peste carosabil —

reducerea înălţimii coronamentului, în vederea readucerii acestuia Ia creşterea
verticală

- 3 ex. Quercus rubra (stejar) O 4Ocm, h 14-16m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 14m
- 2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 20-3Ocm, h l0-12m
- 2 ex. Acer platanoides (paltin) 2Ocm, h 10-12m
Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1

la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibml biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr, de telefon 021/410.09.5?, cu acordul Asociaţiei de
proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. l Ia H.C.G.M.B.
nr. 304

In vederea reanalizării şi soluţionării cererii dvs. privind emiterea avizului de
specialitate pentru defrişarea arborilor care afectează structura de rezistenţă a
imobilului este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu o expertiză a Ministewlui
Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce
mod sistemul/sistemele radicular(e)!trunchiul(rile) al(ale) arborelui(arborilor)
afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi -

Bucureşti se poate găsi pe site-uI M.D.R.A.P.(www.rndrt.ro/consu-uctii/atestari
tehnico-profesionale/experti-tehnici).

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

Q tuturor Iocatarilor.
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul

‘
în zilele de marţi între

orele 9-12 şi joi între orele 12-15.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 107 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia

de Mediu
Nr. 8844/1555890/ 30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRA flA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. 2
B-dul Constructorilor nr. 2, Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1555890/13.09.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 8844/14.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor uscaţi situaţi în spaţiul verde aferent blocului 2 din B-dul
Constructońlor nr. 2, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
19.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modiťicădle şi completările ulterioare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maximum 1 ‚5m din lungimea ramurilor care afectează faţada
blocului şi a celor pendule spre aleile de acces în bloc, trotuar şi parcare, precum şi
reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul blocului, în vederea eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
ap]icarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
fărä a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 37 ex. Tilia sp. (tei) Ç$ 25-4Ocm, h 12-16m
- 3 ex. Sęphorajaponica (salcâmjaponez) 4Ocm, h 12m
- 1 ex. Acer platanoides (paltin) ® lOcm, h 8m
- 1 ex. Koelreuteria paniculata (copacul prinţesei) ŚZi 25cm, h 14m, înclinat 15°

spre spaţiul verde
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ® 4Ocm, h 12m - reducerea cu

rnaximum 4m din înălţimea coronamentului
ln faţa blocului, în jurul ghenei de gunoi şi a locului de joacă copii:

Reducerea cu maximum l,Sm din Iungimea ramurilor pendule spre Iocul de
joacă copii, Ĺrotuar şi parcare, în vederea eliaiinării riscului de frângere şi prăbuşire a

SduI Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşu, România
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ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de
la baza acestora (primul etaj de şarpante):

- ĺ ex. Sophorajaponica (salcâmjaponez) ® SOcm, h 14m
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O SOcm, h 14m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 25-4Ocm, h 1O-14m
- 1 ex. Koelreuteria paniculata (copacul prinţesei) O 3Ocm, h 12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25cm, h 14m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu maximum ĺ,5-2m din Iungimea ramurilor care afectează faţada

blocului, în vederea echilibrării coronamentelor şi eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate şi
aplicarea lucrărilor de formare la exemplarele tinere ‚ fără a se elimina ramurile
tinere de la baza coronamentelor (primul etaj de şarpante):

- 9 ex. Acer negundo şi platanoides (arţar şi paltin) O 7-2Ocm, h 6-lOm
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 8-ĺOcm, h 8m
- 1 ex. Carpinus betulus (carpen) O l5cm, h lOm
- 3 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 10-ĺ5cm, h 5-7m
- 1 ex. Sophorajaponica (salcâmjaponez) O óOcm, h 14m
- ĺ ex. Abies alba (brad) O l5cm, h. lOm — eliminarea ramurilor uscate şi

protejarea tăieturilor cu mastic pentru a evita intrarea în declin a arborelui
Defrişarc cu scoatcrea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc dreapta scara 1, limita dinspre trotuar

- ĺ ex. Cekis australis (mierea ursului) O 4Ocrn, h 16m, 100% uscat
Tăieri dc întreţinere/regenerare

- aplicarea lucrărilor de regenerare la cca. 300 ml gard viu din jurul
blocului/arbuştii izolaţi aparţinâns speciilor Hibiscus şi Spirea, prin eliminarea
ramurilor bătrâne şi degamisite, scurtatrea cu V3 până la % din lungimea ramurilor
tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur 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 (primăvară-toamnă) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor usca[e,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal 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
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contrar aplicâidu-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 altui
arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna
anului 2018.

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

In vederea reanalizării cererii privind defrişarea arborelui din spaţiul verde
aferent blocului situat în colţul blocului dintre scara 3 şi 4 (spate foişor,limita către
parcare), despre care spuneţi că “este uscat", vă facem cunoscut că pentru o
determinare corectă a gradului de declin bilogic trebuie să reveniţi cu o solicitare în
primăvara anului 2018 după pomirea în vegetaţie a arborilor (luna mai).

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI
aűşeze, în copie, la avizieml blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor lócatarilor.

Menţionăm că la data veriűcării pe teren, arborele avizat pentru defrişare era
marcat cu vopsea roşie, motiv pentru care rugăm administratorul Iegal al terenului să
verifice în tabelele ce includ arborele în discuţie şi să procedeze la ştergerea lui din
inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelaşi material
dendrologic.

Totodată, vă facem cunoscut că la data verificării pe teren, deşi arborele
aparţinând specie Tilia (tei), situat în colţul blocului dintre scara 3 şi 4, era marcat cu
vopsea roşie, nu avizăm aplicarea Iucrărilor de defrişare, decât după o reevaluare
corectă a stării de viabilitate.

Qc Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectonil 5, în zilele de marţi între
orele 9-12 şi joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —68 ex.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Si,nona-Mariww POPA
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“ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari B1. G1, scara 1
Str. Dealul Ţugulea nr. 66, sector 6
-DL

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1556592/14.09.20 17 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8989/15.09.2017, prin care flę transmiteţi spre soluţionare
cererea d-lui ‚ transmisâ prin e-mail, privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori uscaţi, situaţi în spaţiul verde
aferent blocului G 1, scara ĺ din str. DealuI Ţugulea nr. 66, după verificarea efectuatâ
pe teren în data de 17.10.2017, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modińcările şi 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 A către colţul blocului

Q
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 2Ocm, h lOm, uscate 100%

Spaţiul verdefaţă stânga acces scara B:
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O Scm, h 3m, uscat 100%
Luçrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea Ĺehnologiei 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.

Nr. 8989/1556592/

Bd, Regina Elisabeta nr 47, cQd paştal OSQQ13. seçtor 5, Bucureşti, Rnmânia

TeI: 021.30555.00
htp;i/www.pmbro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaiu1 verde aferent blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna
anului 2018.

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

Menţionăm că la data verificării pe teren, cei doi arbori uscaţi, situaţi în spaţiul
verde din colţul blocului scara A, erau marcaţi cu vopsea roşie, motiv pentru care
rugăm administratorul legal al terenului să verifiee în tabelele ce includ arborii în
discuţie şi să procedeze Ia ştergerea lor din inventarieri, pentru a evita suprapunerea
emiterii avizelor pentru aceIaşi material dendrologic, iar defrişarea arborelui situat în
stânga scării B, avizat, se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu
nr. 6081/28.07.2016.

D1. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze,
în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibfl, pentru înştiinţarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani dc la data emiterii.
Defrişare - 3ex. uscate ]OO%

p. DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvotare Urbană
Direcţia de Mediu

3'V .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 22 A
Str. 9 Mai nr. 4, sector 6
-DL
Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 15557193/15.09.2017 şi
la Direcţia de Mediu cu nr. 9082/18.09.2017, prin care solicitaţi, ca urmare a
cererii domnului ‚ emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore uscat, situa[ în spaţiul verde aferent blocului 22 A
din str. Str. 9 Mai nr. 4, după verificarea efectuată pe Éeren în data de 17.10.2017,
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:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc stânga acces scara A, limita către trotuar:

- 1 ex. Salix sp.(salcie) Ç lScm, h 7m, uscat l00%
Lucrarea avizată se va executa prin grija A.D.P. sector 6, nr de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa
lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Nr. 9082/1557193/
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
unui exemplar arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de
20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului 22 A,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din primăvara — toamna anului 2018.

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

Menţionăm că la data verificării pe teren, arborele uscat, situat în spaţiul
verde din faţa scării A, era marcat cu vopsea roşie, motiv pentru care rugăm
administratorul legal aI terenului să verifice în tabelele ce includ arborele în
discuţie şi să procedeze la ştergerea lui din inventarieri, dacă este cazul, pentru a CDevita suprapunerea emitern avizelor pentru acelaşi material dendrologic.

D-nul 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 Ia data emiterii.
Defrişare - 1cr uscat 100%

p. D1RECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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•

Is ‘W
p

‘ż ţ Insp. ENACHE

Rcd: C.EíSesfl&O!.2018 pwzĽnlulaviza fost postat p síle-ul PMB ę I 4
http://www. piub.w/insiiiutiiípriiiiaria/dircctii/diiuttia IwdiLIjavjze jtrbori

-
iiuconsulIaic/avizc_adodJn.onsuItare.php pe đaIa đe

it

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

Ţet: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLJC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorui 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari Bl. 3
Str. Roşiorii de Vede nr. 3, sector 6
-DL
Str. nr.,bI.,sc., ap. ‚ sector 6

Referitor ]a adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1560007/25.09.2017 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr. 9583/26.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind

O
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore “ uscat 100%" situat în parcarea de
reşedinţă a blocului 3 din str. Roşiorii de Vede nr. 3, sector 6, vă facem cunoscut că după verificarea
efectuată pe teren în data de 17.10.2017, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţü]or verzi din intravilanul Iocalită;ilor, cu modiftcările şi completările ulterioare şi
potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Stânga acces imobil m; 12, limita parcărü din faţa blocului 3

- 1 ex. Acer negundo (arţar) ® lOcm, h 6m - reducerea uşoară cu maximum 0,Sm din Iungimea
ramurilor orientate spre parcarea auto, în vederea verticalizării coronamentu]ui arborelui şi pentru
eliminarea riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de formare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile
tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de şarpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin

Q
grija A.D.P. sector 6, nr, de telefon 021/410.09.57, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţii]or din jur şi a
reţelelor aeriene.

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

D1. ‚ are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îi aftşeze, 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 — J ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
SirnonaMarfsna2P&Pk — 7Ăr ‘‘Ą,:

Ęf1, h9IĘCrJst&rn ENA&JE
Red EC/4ex.— l8.W.!l zluiatalbstpostatpesiie-ul PMB r
hItp:i/vv )1111 I,,çclILl/aiđ.e arhuri •_in c(n,UltIIcJ:k\ I,c L L)I1 tLI!t pIIp ‚ pe data dc. l
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
‚I.

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9592/1560063/ 30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectowl 6

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari BI. D 50
Aleea Valea Viilor nr. 9, Sector 6
-DL
Aleea nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1560063/25.09.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 9592/26.09.201?, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului D 50 din Aleea Valea
Viilor nr. 9, în vecinătatea parcării, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuatä pe
teren în data de 19.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiűcările şi completările ulterioare
şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc în stănga acces scara 3:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) Çi 4Ocm, h lOm, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma defrişărü, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

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

S-dul Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, seclors, Bucureşti, România
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arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoarc diametrului în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de
ciădiri şi reţele de ntflităţi, în perioada optimä de plantare din primăvara — toamna
anului 2018.

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

DI. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuuror
Iocatarilor.

Menţionăm că [a data verificării pe teren, arborele era marcat cu vopsea roşie,
motiv pentru care rugăm administratorul Iegal aI terenului să verifice în tabelele ce
includ arborele în discuţie şi să procedeze la ştergerea lui din inventarieri, pentru a
evita suprapunerea emiterii avizelor pentru aceIaşi material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişarc —] ex. uscat 100%

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

V .01.2018

CĂTRE
ADMINIS TRA TIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştünţă:
Domnul
Str. nr. ‚ sector 6

Referitor la adresa d-lui înregistrată la P.M.B cu nr. 156fl92/29.09.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 9895/02.10.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra unui arbore în declin biologic, situat în aliniament stradal vis a vis de imobilul nr.
32 din str. Murelor, vă facem cunoscut că după verificarea efectuată pe teren în data de 24.10.2017,
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 modificările şi
completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţńlor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare
Aliniament strada Murelor lateral stânga poartă acces nr. 21 (vis a vis de imobilul nr. 32)

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 4Ocm, h 10-12m - reducerea cu maximum 3-4m din lungimea ramurilor
pendule peste carosabil şi curţile imobilelor din vecinătae, eliminareaiscurtarea ramurilor în
vederea degajării cablurilor electrice stradale, pentru a elimina riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de
şarpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate

G executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, 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 deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

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

3o .01.2018

CĂTRE
ADMJNISTRÁTIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociatia de proprietari B1. A 5
Str. Valea Oltului nr. 8, Sector 6
-DL
Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ Sector 6

Referitor la adresa d-lui transmisă prin e-mail, înregistrată
Ia P.M.B cu nr. 1563356/04.10.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
10081/05.10.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra a doi arbori uscaţi situaţi în spaţiul verde aferent blocului A 5 din str. Valea
Oltului nr. 8, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
19.01.2017, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24J2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiftcările şi completările ulterioare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc partea cu garaje:
- stînga acces scara D:

- 1 ex. Acer platanoides (arţar) O lOcm, h 6m, cu scoarţa exfoliată pe tmnchi şi
şarpante, 100% uscat
- stînga acces scara

- 1 ex. Acer platanoides (artar) O 2Ocm, h 8m, cu scoarţa exfoliată pe şarpante,
100% uscat

- 1 ex. trunchi specie neidentitkată 2Ocm, h lm — nu se poate identifica
specia întmcît nu are scoarţă pe ciotul rămas

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lenmoasă
rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţimc corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna
anului anului 2018.

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

D1. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor..

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 3 ex. uscate 100%

c

Insp. ENACHE

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Si,n ona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. 7 P
B-dul Iuliu Maniu nr. 65, Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1566328/12.10.2017 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11462/12.10.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea d-lui reprezentant al Asociaţiei de proprietari privind emiterea
avizului de specialitate de intervenţie asupča unui arbore uscat situat în spaţiul verde
aferent blocului 7 P din B-dul Iuliu Maniu nr.65, în dreptul scării 10/11, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţitor, cu
modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc 7 P în stônga acces scara 10/11

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) l5cm, h 6m, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă
rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
precum şi de creere a condiţiiĺor necesare plantării de material dendrologic tânăr

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării altui
arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie

Nr. 10462/1566328/
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de specie, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara—toamna
anului 2018.

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

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 Iocatarilor.

Menţionăm că la data verificării pe teren, arborele era marcat cu vopsea roşie,
motiv pentru care rugăm administratorul Iegal aI terenului să verifice în tabelele ce
includ arborele în discuţie şi să procedeze la ştergerea lui din inventarieri, pentru a
evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelaşi material dendrologic.

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

EĘ \ —1sIocrnU
- J i (ď)- Insp."Sfigreríshna ENACHE
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ŔŔHVÍĂŘiÄ MUNKIPíúLUi BUCÚRĚŞTI —-

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10463/1566332/ ‘O .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂSECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
D-na
Şos. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ Sector

(str. Drumul Sării nr. 92, sector 6)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1566332/12.10.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 11463fl2.10.2017, prin care ne transrniteţi spre soluţionare
cererea d-nei privind eniiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra unui arbore uscat situat în aliniamentul str. Drumul Sării în dreptul
imobilului nr. 92, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor şi păstrarea alveolei
Aliniarnentul str. Dnunul Sării în dreptul bnobilului nr. 92

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 3Ocm, h lOm, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu
bloca căiłe de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene, precum şi de creere a condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratonil 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 aplicändu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.
nr 304/2009.

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

B-dul Rena Elisabeta nr. 47. ccd pcştal 05cC13. sectr 5, Buaireşd, Ramân
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arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, în pastila rămasă liberă în urma defrişării pentru completarea
aliniamentului, în perioada optimă de p]antare din primăvara — toamna anului 2018,
cu respectarea prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti.

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

Menţionăm că Ia data veriťicării pe teren, arborele era marcat cu vopsea roşie,
motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să verifice în tabelele ce
includ arborele în discuţie şi să procedeze la ştergerea lui din inventarieri, pentru a
evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelaşi material dendrologic.

Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defr4'are — I ex. uscat IOO%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Süno;za-Mariana POPA

—--3

xvocmit
hzsflŕk.Çristina ENACHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

3v .01.2018

CĂTRE
ADMINJSTRATIA DOMENIULUJ PUBLIC

Şĺ DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari B1. 830
Str. Bozieni nr. 7, Sector 6
-DL

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1566371/12.10.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 10469/12.10.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
e-mail-ul d-lui privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra a doi arbori situaţi în spaţiul verde aferent blocului 830 din str.
Bozieni nr. 7, între scara 2 şi 3, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren
în data de 19.01.2018, s-a inventariat următorul material dendro]ogic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiťicările şi compleările ulterioare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teńtońul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, dreapta scara 2 către colţ bloc:

- I ex. Populus alba (plop) Ç$ 9Ocm, h 20-22m - eiiminarea ramurilor uscate şi
reducerea cu % din înălţimea coronamentului (pînă la nivelul superior al etajului 5)
pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere
vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teńtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de tełefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de
proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Nr. 10469/1566371/

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

6-dul Regina Elísateta nr. 47, cod poştal 050013, seclors, Bucureşti, România
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privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. ĺ la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

In vederea reanalizării cererii privind defrişarea ulmului situat în spaţiul verde
aferent blocului, dreapta acces scara 2, limita cu aleea pietonală acces scară, despre
care spuneţi că “este uscat", vă facem cunoscut că pentru o determinare corectă a
gradului de declin bilogic trebuie să reveniţi cu o solicitare în primăvara anului 2018
după pornirea în vegetaţie a arborilor (luna mai).

D1. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI
afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Menţionăm că Ia data verificării pe teren, deşi arborele situat în dreapta acces
scara 2 era marcat cu vopsea roşie, nu avizăm aplicarea Iucrărilor de defrişare,
decât după o reevaluare corectă a stării de viabilitate.

Pentru relaţii suplirnentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina O
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marţi între
orele 9-12 şi joi între orele 12-15.

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Si,nona-Mariana POPA

(Ş 7-

t. -i

)!Jtţocinit
Ins/ĄCősłina ENACHE

O
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Bc .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRÁ TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂSECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

ĹI01

Nr. 11286/1573181/

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari B1. D 1
Aleea Valea lui Mihai nr. 1, Sector 6

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr.
1573181/03.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11286/06.11.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arbońlor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului D 1 din Aleea Valea Iui Mihai nr. 1, faşă şi lateral scara
1 Ia parcare, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
19.01.2018, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intraviłanul localităţilor, cu modificările şi completäńle ulteńoare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maximum 1,Sm din lungimea ramurilor care afectează faţada
blocului şi a celor pendule spre aleile de acces în bloc, Érotuar, parcare şi carosabil,

GD precum şi reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul blocului (unde este
cazul), 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, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante)

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 25-4Ocm, h 16m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 2Ocm, h 12-14m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O lScm, h 8m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 25cm, h I 2m
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) O 4Ocm, h 18m - eliminarea ramuńłor

uscate şi reducerea cu maximum 3m din lungimea ramurilor tinere (Mră a se ajunge
la cicatricile tăieturilor vechi şi nu mai jos de nivelui blocului) pentru a evita
frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi
esenţa slabă a lenmului speciei.
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Latera( bloc scara A
Reducerea cu maxim 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule spre parcare, 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, fără a sc elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul
etaj de şarpante)

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 2Ocm, h 8-lOm
- 3 ex. Acer negundo (arţar) O 2Ocm, h 8-lOm
- 3 ex. Populus canadensis (plop) O 40-ĆOcm, h 14-16m - eliminarea ramurilor

uscate şi reducerea cu maximum 2m din lungimea ramurilor tinere (fără a se ajunge
la cicatricile tăieturilor vechi) pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo
nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Iernnului speciei.

Lucrările de toaetare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teńtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminăńi ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de
proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

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

Precizăm că, Ia data verificării pe teren în spaţiul verde din faţa şi lateralul
blocului dinspre scara 1, nu a fost identificat nici un arbore despre care spuneţi că
“este uscat", în vederea reanalizării cererii vă íacem cunoscut că pentru o
determinare corectă a gradului de declin bilogic trebuie să reveniţi cu o solicitare în
primăvara anďlui 2018 după pomirea în vegetaţie a arborilor (luna mai).

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

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
—$im?Ąną-Afqriwza POPA

1Ĺ Át
. ŰĹ .Crisüna ENACHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

3o .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari B1. 65
Str. Floare Roşie nr. 18, Sector 6
-DL
Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ Sector 6

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1573730/06.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11339/07.11.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor uscaţi situaţi
în spaţiul verde aferent blocului 65 din str. Floare Roşie nr. 18, vă facem cunoscut că
Ia verificarea efectuată pe teren în data de 15.11.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulteńoare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc dreapta acces scara 1 :

- 1 ex. Populus canadensis (plop) Ç75 7Ocm, h 12m - eliminarea ramurilor uscate
şi reducerea cu maximum 3m din lungimea ramurilor tinere (fără a se ajunge la
cicatricile tăierilor anterioare) pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo
nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc între scara 2 şi 3:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) 3Ocm, h 9m, 100% uscat
Jrneral bloc scara 3 colţ către spate:

- 1 ex. Populus canadensis (plop) ® 9Ocm, h 14m, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de propńetań, 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

- 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 (primävară-toamnă) pentru a nu
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fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execnţie 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 plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara—toamna
anului 2018.

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

DI. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
aftşeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la da[a emiterii.
Toaletare — I ex.
Defrişw-e — 2 ex. uscate 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sirno,w-MariancrjPA

ĺ('Ç IJ J
Insp. łdshza ENACHE
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ŔŔÍÚĂÁIÁMůŇicIPiúLui ÁŮÖI ŔËŞÎÍ
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11540/1574961/ 3-o .01.2018

CĂTRE
ADMIN1STRA TÍA DOMEN1ULUJ PUBLJC

ŞIDEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari BI. 46
Str. Ghirlandei nr. 5, Sector 6
-D-na

CJ Str. nr. ‚ BI. ‚ ap. ‚ Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1574961/09.11.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 11540/10.11.2017, prin cáre ne transmiteţi spre soluţionare
cererea d-nei transmisă prin e-mail privind emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent
blocului 46 din str. Ghirlandei nr. 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 15.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiűcările şi completările ulterioare
şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral bloc scara 1, în vecinătatea ghenei de gunoi:

- 1 ex. Populus canadensis (plop) ® 4Ocm, h 16m, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa pńn grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon

021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratoru legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei ]ucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieňlor, 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 altui

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corcspunzătoare diametrului în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de
c]ădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna
anului 2018.

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

D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI
afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

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

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marţi între
orele 9-12 şi joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de vaabi1itate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — ] ex. uscnt ]OO%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sim ona-Mariana POPA

2 0
‘7(4, k

h ąO

1 Ăi$tpcrnit
‘\ý. Ins€ .Cnshna ENACHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1ĺ3WI375864/ 31? .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari B1. A 28
Str. Valea Oltului nr. 16, Sector 6
- Asociaţia de proprietari Bl. A 31
Str. Valea Oltului nr. 18, Sector 6
- D-na

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1575864/13.11.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 11638/14.11.2017, prin care ne trarismiteţi spre soluţionare
cererea d-nei transmisă prin e-mail privind emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului A
28 din str. Valea Oltului nr, 16 şi din spaâiul verde afferent blocului A 31 din str
Valea Oltului nr. 18, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
19.01.2018, s-a inventariat următoml material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritońul
Municipiuĺui Bucureşti, avizăm:

Blocul A 31 din str. Valea Oltului nr. 18:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Platbandele dintre garaje/scări, spate bloc (partea cu garaje):
- dreapta acces scara 2:

- 1 ex. Populus canadensis (plop) ® 6Ocm, h lOm, fără coronament, 100%
uscat
- stânga acces scara J

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) ® 2Ocm, h 4m, cu trunchiul şi şarpantele
exfoliate, la inlersecâia şarpantelor plin de muşchi, l0O% uscat

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon
021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

E-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poşt& 05C013, sector5, Bucureşti, Ramâna
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Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrärilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar ap)icându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara — toamna
anului 2018.

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

In vederea reanalizării cererii privind defrişarea arborelui din spaţiul verde
aferent blocului A 28 din str. Valea Oltului nr. 16, despre care spuneţi că “este
uscat", vă facem cunoscut că la data verificării pe teren, acesta nu a putut fi
identificat, iar pentru o determinare corectă a gradului de declin bilogic trebuie să
reveniţi cu o solicitare în primăvara anului 2018 după pornirea în vegetaţie a
arborilor (luna mai).

D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afişeze, în copie, la avizierul blocului celor două blocuri, sau într-un loc vizibil,
pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Menţionăm că Ia data verificării pe teren1 arborele situat în dreapta accesului în
scara 2 era marcat cu vopsea roşie, motiv pentru care rugăm administratoml Iegal al
terenului să verifice în tabelele ce include arborele în discuţie şi să procedeze la
ştergerea lui din inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru
acelaşi material dendrologic, iar defrişarea arborelui, situat în stânga scării 1, avizat,
se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectoml 5, în zilele dc marţi între
orele 9-12 şi joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 2 ex. uscate ]OO%

p. DIRECTOR EXECUTIV, L

Sirnona-Mariana POPA .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
1 Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 9670 /

CĂTRE
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, sector 4

Cimitirul Tudor Vladimirescu

Referitor Ia adresa d-vs 4997/21.09.2017, înregistrată la P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr.
9670/27.09.2017, prin care solicitaţi, conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de
Mediu nr. 28t7/08.06.2017, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 12 ex
arbori (8 ex.în declin biologic şi 4 ex. uscaţi 100%) ‚ inventariaţi pe teren de către inspectorii din
cadrul instituţiei dvs., în Iocaţiile menţionate în tabelul anexat-cu fotografiile aferente arborilor, vä
comunicăm că, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrareti spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare
şi a celor din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm executarea Iucrării de defrişare cu cxtragerea
rădăcinilor a celor 12 exemplare arbori în declin biologic avansat, specificate în tabel.

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 arborü, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căi]e 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 defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 52 arbori tineri cu balot de
pámânt, cu diametrul trunchiului de minimum 7 cm şi înälţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie, în spaţiul verde al cimitiruluui, aparţinând speciilor tradiţionale predominarne
în zonele în care se face plantarea (tei, frasin, catalpa, arţar, salcâm, mesteacăn, stejar), în primăvara
anului 2018.

La flnalizarea 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
plantärilor în compensare. [n caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

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

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţülor din adresa Direcţiei
de Mediu nr. 5599/14.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor
informaţii fte pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod paştalOSOola, sectar5, Bucureşti, Romănia

TeI: 021305.55.00
httpilwww,pmb.w



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 fIuxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a
primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm deasemenea, că sunteţi direct răspunzători pentru solicitărVavizări de
defrişare multiple asupra aceluiaşi arbore, întrucât Direcţia de Mediu nu poate verifica în baza
de date proprie dacă arborele respectiv a fost sau nu avizat anterior, deoarece:

- inventarierile se fac de către persona] desemnat de instituţia d-vs, pot fi efectuate de către
persoane diferite şi folosind repere de localizare diferite;
- nu aţi raportat Direcţiei de Mediu situaţia execuţiei lucrărilor de defrişare din avizele emise
anterior, datele aferente existând doar în baza de date a instituţiei d-vs.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre
datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor färä aviz de
specialitate, iar administratowl legal al 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ]a data emiterii.
Defriwre-a ex în decUn biologic + 4 e u s caĺe ioo

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Jnsp. Florentina POPESCU /5 cx.129Ol2018

3%v
—

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

1V) iť
Nr. 9W12/15b1224 -t Qsa2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcf ia Genarală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi VerUYcare investiţii Edilitare
Serviciul Adnzinisţrare Spcz ţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -1], sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
ornce @aes5. m
- Doamna Nlihălň Elena
Str. Pwndului nr. 29, sectoml 5

Referitor Ia adresa doamnei Mihălă Eiena, înregistrată Ia P.M.B cu nr. I561224128.09.2017, şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9842129.09.2017, prin care ne so]icită emiterea avizuiui de speciaiitate pentru un
arbore situat în iateralul imobilului din str. Prundului nr. 29, respectiv în dreptul iocuiui de parcare nr. 3,
sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 8.12.2017, s-a inventariat
următowl materiai dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalirăţilor cu modificările şi compieräńie in vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Lateral ünobfl:

- I ex. Populus sp. (plop) 70 cm, h 14 m- Reducerca cu 1/4 a vohmuilui coroi,amentului de mari
dinzensizuzi, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscidui defrângere şi präbuşire
o ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- I ex. Salix sp. (salcie) ® 25 cm, h 10 m- Rcducerea cu 1/3 a vohtmzthd coronamentului de mari
dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângcre şi prăbuşire
a ranzurilor la condiţii ;neteo nefavorabile şi eliminarea ranaurilor uscate

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria Sectoruiui
5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrul
bioiogic ai acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a unu]ui).

Precizăm că administratowl Iegai ai terenului este răspunzător de siguranţa bunuri]or şi a
persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei Iucrăńlor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicâMu-se sancţiuni conform art 6, pct. 8
din Anexa nr. ţ Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiteńi.
Toaletare — 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simorni-Ma ana POPArľ intocmit,

- Insp. Florentina POPESCU /5 cx.J25.0l.2018
o r ‘ P,i

prezentul aviz a (osŁpostat pe site-ul PMB
(http://www.pmbro/institutii/primaria/directü/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arl ri in consultare.php), pe data de..! Ă ]3 f 7

B dul Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 50013, sector 5, Bucureşti, Románia

________ ____________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10747/1568446 2018

CĂTRE
Pri,năńa Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Dü-ecţia Tehnică şi Verzficare Investiţii Edilitare
Sen'iciul Administmre Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Ozibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitarä şi Salubrizare S.A.

\‘ Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9 -11, sector 5
offYce @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 33 — administrator
Sos. Panduń nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12358/03.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1568446/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10747/20.10.2017 prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore
dezrădăcinat în scuarul din faţa blocului P 33, sos. Panduri nr. 1, vă comunicăm
următoarele:

- la data efecwâńi vizitei în teren 17.11.2017 s - a constatat că lucrarea de
defrişare a unui ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) dezrădăcinat, a fost executată;

- potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
‚. spaţiilor verzi pe teritoňul Municipiului Bucureşti, art. 6, alin. 4, pct. a « în cazul
k_) prăbuşirii unor arbori/ramuri, datorită înregistrării fenomenelor meteorologice

nefavorabile, proprietarii/administratorii legali vor acţiona de urgenţă prin
scoaterea rădăcinilor şi ridicarea nzateriahihü lemn os pentru decongestionarea

zonei. In locul arborilor dezafectaţi se vor efectua plantări, iar pentru arborii

deterioraţi se vor aplica tăieri de corecţie »;
- pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui dezrădăcinat,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui arbore tânăr cu
balot de pământ (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în scuarul din faţa blocului, după extragerea sistemelor
radiculare ale arborelui, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2018.

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

_______

TeI:021.305.550O

_________________ __________________________

hUpJ/www.pmb.m
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Lucrările se vor executa prin grija dvs. ca administraror legal aI terenului pe
care se află arborele, luându-se măsuri de întreţinere în scopul prinderii materialului
dendrologic plantat.

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

r 2 Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 cx./25.cl.2onś

prezentul avii a fost postat pe site-uI PMB
(httpi/www.pmbrojinstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in ccnsultare/avize arbori in consultarephp), pe data de.2ĹOit.'k (?

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta 050013, şeclor 5, Bucureşti, Ramănia ‘Ů
TeI: 021305 55.00
http:J/wwwpmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Directia de Mediu

ŕ'i t?
nr. iui'to,iaoa'toi 2O1

Prirnăńa Sectorului S
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvestiţii Edilitare

Sen'iciul Adrninistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Stt Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Doamna'
Str. Rupea nr. ‘,sector 5

Referitor la adresa doamnei Năstase Maria, înregistrată la P.M.B cu nr.
1568461/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10748/20.10.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în plantaţia de aliniament a străzii Rupea în dreptul imobilului cu nr. 9, sector 5, vă
facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 07.12.2017 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, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In aHniament stradal la nr. 9:

C) - 1 ex. Morus sp. (dud) ® 60 cm, h 12 m, înclinat la 450
‚ dezrădăcinat parţial,

trunchiul arborelui este aproape cât laţimea trotuarului făcând imposibila circulaţia
pietonală pe acesta.

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, 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, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea produceńi 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 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

„Ć51 UKAS

Sd. Regina Elisabeta nr. 47, cDd poşt& 050013, sector 5, Bucureşti, Româna

T&:021.30555.00 -_-_-__
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
de&işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării a 6 arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm
şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în alvolele altor străzi
adiacente cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utitităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvara - toamna anului 2018

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

Defrişare 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 —1 ex. în declin biologic

p. DIRECTOR EXECUTIV.

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / s cx./25.OI2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://wwwpmbro/institutii/primaria/directii/directia medŕu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp), pe data de...ŁL4J1' 2Z) Lľ

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia
TeI: 021.305.5500
http://www.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\5/

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţiade Mediu

Nr. 10765/1568802 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Opera ţiuni - Direcţia Tehnică şi Verzjicare investif ii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oufice @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 20

(3 Str. Năsăud nr. 4, Sector 5
-Domnul
Str. Năsăud nr. 4, bl. 20, sc. 2, ap. 33 B, sector 5

Referitor la e-mailul domnului ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1568802/20.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10765/23.10.2017 prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din faţa şi lateralul blocului 20 din str.
Năsăud nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017,
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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea eUminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:

Q - 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 030 - 40 cm, h 10-12 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. pom fructifer O 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 30 cm, li 12 m
- 2 ex. THia sp. (tei) O 25 - 50 cm, hlO - 12 m

Spaţiul verde lateral bloc sc. 1:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 040 cm, h 12 m

Spaţiul verde faţă- lateral bloc sc. 2:
- 8 ex. pomi fructiferi O 15 - 30 cm, h 7 - 10 m
- 5 ex. Tilia sp. (tei) 020 - 40 cm, hlO - 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 40 cm, li 10 m - cu ciuperci saprofite - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentului de mari dinzensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea elüninării
riscului defrângere şi prăbuş'ire a ramurilor la condiţii ineteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscat

- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) 025 - 30 cm, h 10 - 12 m

Bđ. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, Rcmânia -
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— 1 ex. Populus sp. (plop) ć 60 cm, li 14 m — Reducerea cu 1/2 a volwmdui coronamenlului de mari
dinzensümi, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere Şi

prăbuşire a rwnurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ranzurilor itsca!

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6
pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
terioriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al aceslora (cu excepţia eliminării ramurilor uscatc,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 28 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

D
Î,ztocmit,

(‘, %ý, hzsp. Florentina POPESCU / 5 cx./I%.12.2017

prezentul aviz a ĺcst postat pe site-uI PMB J
(http://www.pmb.ro/insţitutii/primaria/djrectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de..

Bd. Regina Elisabota nr. 47, cod poşta! 050013, sector 5, Bucureşth România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10921/1569971 .g1.aP- 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Sen'iciu1 Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Sir, Fabrica de C'hibrituri ‚u-.9 -11, sector5

Adrninistraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńtuń nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. iv

- Asociaţia de proprietari a blocului PUIŞOR 81
Calea 13 Septembrie nr. 89, Sector 5

Referitor Ia adresa domnului preşedinte aI asociaţiei de proprietari, -

• -- i, înregistrată la P.M.B cu nr. 1569971J25.10.2017 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10921/26.10.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate
pentru arborii 4 tei situaţi în spaţiul verde din faţa blocului 81 din Calea 13

(Q Septembrie nr. 89, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în
data de 08.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localitäţilor cu modificările şi completăńle în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumujui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc:
- 2ex.Acersp.(arţar)025-3Ocm,hlO-12m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. pomi fructiferi O 20 - 32 cm, h 8 - 9 m

Dd. Regina Disabeta nr 47, cod poştal Q5I3, sedor 5, Bucureşti, România /
ToI:021.30555.OO —— ——--—--—--
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Aliniwnent stradal Calea 13 Septembrie, în faţa bljcului:
- 4 ex. Tilia sp. (tei) ® 30 - 40 cm, hlO - 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectowlui 5 pentru arborii din spaţiul verde al blocului şi ALPAB pentru
arborii din aliniament ‚ evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reçelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaii1or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Asociaţia de propńetań 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 — 12 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

\

‘ Intocrnzt,
ţ(. ‘4Ş?Ş ) Insp. Florentina POPESCU /5ex.125.12.2017

Ą
o t o

‚ i

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB J
(http://wwwprpbro/institutii/primaria/directii/directja mediu/aviźe arbcri in consultare/avize arbari in consultare.php), pe data de...E.( .Ô/ 2V/J

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal O5l3, seçtor 5, BucureştŁflcmánia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10923/1569936 2018

CĂTRE
AUTOGARA INTERNA ŢIONAU RÄHOVA

Şs. Alexandriei nr.164, sector 5

Referitor la adresa dvs, înregistrată la P.M.B cu nr. 1569936/25.10.2017 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10923/26.10.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
arborń siwaţi în spaţiul verde al autogării Rahova din sos. Mexandriei nr. 164, sector 5, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 07.10.2017, s-a inventariat următowl
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localirăţilor cu modiflcările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.

C 304/2009, avizăm:
Toaletare:

- 6 ex. Populus sp. (plop) 30 - 50 cm, h 12- 14 m - Reducerea cu a volunzului
coronamentelor de mari dinzensi,mi, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eUminărü
riscuiui defrângere şi prăbuşire a ranzurilor la condi(ü meteo nefavorabile şi eliminarea ranzurilor
uscat

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvară-toamnă) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal 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,

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

Toaletare — 6 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

tÂ
j IfltOCflht,

Insp. Florentina POPESCU,5ĽxiIs.122o17

t i

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/ţwwwpmb.ro/institutiiţprimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp), pe data de...bJ .0 L2Q' (4)

Bd. Re*na Elisabeta nr. 47. cod poşli O51 3, seor 5, Bucure, Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Proprietar irnobU nr. 9

Str M.Ł Brutus, sector 5

Spre ştiinţă:
- Domnul
Aleea Someşui Mare

Referitor la adresa domnului Damian Claudiu Robert, înregistratä la P.M.B cu
nr. 1570556 /14.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10979/15.11.2017, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea
imobilului cu nr. 9 din str. M.L Brutus -‚ sector 5, care distruge gardul imobilului din
str. Sapienţei nr.3B, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
14.12.2017, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
In curtea imobilului cu nr. 9, str. M.I. Brutus:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) i 40 cm, h 10 m — reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de rnari dirnensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
elirninărü riscului defrângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavornbile
şi eliminai-ea rwnurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal al terenului pe
care se află arborele. evacuându-se masa Ienmoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeńene, 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-toanmă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic M acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că propńetaml legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respecarea 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 Elişabota nr. 47, cod poştal 050013, şedor5, Bucureşti, Románia
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Menţionăm că, în caz dc absenţă a proprietarului terenului pe care se află
arborele sau neimplicarea acestuia, conform Codului Civil art. 612, 613,
administratorul Iegal aJ terenului afectat de arbore poate interveni asupra
ramurilor care se intind asupra imohilului nr. 3B din str. Sapienţei.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul
Culturii conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice
cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 aní de la data emiterii.
Toaletare —] ex a;-bore

p.DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / cx./30.0 I .2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/Ţwww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de...&(Ćí Zo/p

Dd. Aegina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia

Tet: 021.30555.00
http://www pmb. ro



PR!MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞT

CĂTRE
Prirnăńa SectorzLlui 5

Direcţia Generală Operaţiwzi - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţü Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńturi nr. 9 -11, sector 5

C office @ aes5. m
- Asociaţia de proprietari a blocului A2, sc. 3 - 4
Str. Lereşti nr. 1, Sector 5

Referitor la e- mailul asociaţiei de proprietari, înregistrat la P.M.B cu nr.

1571720/30.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11065/31.l0.2017 prin care ne

solicită emiterea avizului de speciaĺitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI

blocului A 2 din str. Lereşti nr. 1, sc. 3, 4, sector 5, vă facem cunoscut cä ła

verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc sc. 3 - 4:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 cm, h 6 m — jumătate din trunchi despicat,

cilindrul central putred
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 20 cm, h 6 m - cu scorbură profundă pe jumătate din

lungimea trunchiului, lipsă cilindrul central
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Q 15 cm, h 8 m — dezrădăcinat, coronamentul căzut

peste arbońi învecinaţi
Lucrăńle de toaletare soLicitate se vor executa de urgenţă în baza adresei

9194/19.09.2017 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu

adresa publicată pe site -ul

hup:/ĺwww.ymb. ro/institutii/yrinzariWdirectiildirectia mediuĺavize arbori emise/avi

ze Renerale 2W61026.pdf.

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 11065/1571720 &....zo1s

Bd. Rega Ejsabsta nr 47, ccĘoşta: CSCC13, sc1c; 5, Bucur9vJ. Rćrnân

T&, 021 3G5.55.00
.hflp1J.pmbso



Mentionăm că Direcţia de Mediu a mai emis pentru această locaţie avizul cu
nr. 5204/1350620/10.2015, privind toaletarea a 25 ex. arbori, lucrare neexecutată.

Lucrarea avizata se executa prin grija adrninistratorului legal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arbońlor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea con'diţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obHgaţia plantării a 13 arbori
tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. l 14/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădid şi reţele
de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018

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

Defrişare arborilor avizaţi se va ťace cu aplicarea prcvederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defr4are —3 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 t./25.Ül.2OI8

prezentul avtz a ťost postat pe ste-uI PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primariafjirectiiţdirecţia međiu/avize arbori in cansultare/avize arbori in consultare.php), pe data de.Z.I.Of. 2šJ(J

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rnmânia đ"
Ţet: 021.305 5500
http//www pmb rn
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flfll PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Directia de Mediu

ni-. i1437/1574

CĂTRE
Asociafia de proprietari a blocului — reprezentant domnul

Str. Antim Jvireanu nr. 45, sector 5

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1574 603/08. t 1.20 17 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11437/09.11.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde al blocului din Str. Antim Ivireanu nr. 45,
sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuaă pe teren în data de 08.12.20 17 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,

Q H.C.G.M.B. 304/2009,
Toaletare
Spaul verde spate bloc, în gardul ünobilului:

- 1 ex. Populus sp. (plop ) ® 90 cm, h 18 m - Reducerea la JR din volunud coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului defrângere
şi prăbuşire a ramurilor la condiţii ;izeteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

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

Precizăm că proprietarul/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

Q sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului situat în spatele imobilului

este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta
nr.47, sectorul 5 un act de proprietate al spaţiului din jurul imobilului să semnaţi un angajament de
plantare în compensare.

Asociaţia de locatari 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.
Toaletare — 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma ‘ana POPA

Întocmit,
Insp Florenhna POPESCU / s cx./25() I 2018

prezentul aviz a fost bstat e
(http://www. pm b . ro/ipstituH'YalIma

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

ONr. 11515, 12742/1574913, 1586790 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Venjkare Investiţii Edilitare
Servichd Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de C'hibrituri nr.9 -11, sector 5

Q Spre ştiinţă
- Amenajare EdiHtară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. m

- Asociaţia de proprietari bloc M 43, sc. 2
Str. Buzoieni nr. 9, sector 5

- Domnul
Str. nr. ‚bli ‚ sc. ‚ ap. . ‚ sector 5

Referitor la adresele AES nr. 130%/Z3.10.2017, 15246/12.12.2017,
înregistrate la P.M.B cu nr. 1574913/09.11.2017, 1586790ľ .1 .2017 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 11515/10.11.2017, 12742/28.12.2017 prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din spatele blocului M
43 din str. Buzoieni nr. 9, cu sistemul radicular afectat de reparearea avariei Apa

KD Nova, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
26.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificăńle şi completăńle în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
Spaţiu verde spate bloc sc. 2:

- 1 ex. Populus sp. (plop) @ SOcm, h 12 m —eliminarea şarpantei care
prezintă ciuperci saprofite de la zona de inserţie

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca cäile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiułui Bucureşti,

Bd. Regna Iisabeta nr 47, cod poştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Ramănia
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în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
ecbilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

Menţionăm ca intervenţia la avaria conductelor Apa Nova s-a făcut la 2 — 3 m
faţă de trunchiurile arborilor din spaţiul verde al blocului, iar arborii sunt viabili,
recent toaletaţi, deci nu sunt necesită alte intervenţii.

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‘ D0 Intocmit,
( Insp. Florentina POPESCU / s ex./30.0l .2018

i.Ęť 4
12 ‘&ŰiÝ

ĺ7"

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http;//www.pmb.ro/institutij/prjmaria/directij/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de..3.& O í ĺ
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r. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
(

Direcţia Generaiă Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11516/1574936 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului S

Direciia Generală Operaţümi - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţü Edilitare
Sen'icinl Administmre Spaţii Verzi şi Parcuri
Srr, Fabrica de chibrituri m-.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

() Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 9, sc. B
Calea Rahovei nr 326, Sector 5

Referitor la adresa AES nr.13078/23.l0.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1574936/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11516/10.11.2017 prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea blocului
59 din Calea Rahovei nr. 326, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată
pe teren în data de 06.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor cu modificăńle şi completăńle în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
In parcarea din lateralul blocului, Aleea Donici:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 50 cm, h 6 m — uscat 100%
Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş[
a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Bd.Reginausabeta nr. 47, cod poţai 050013, sector 5, BucureştĘ Romanrn
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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 (cu diametru de min. ‘7 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara -
toamna anului 2018.

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

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

Asociaţia de propńe[ari are obligaţia, ca imediat dupâ primirea avizului să îl
ahşeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Deft-işare —I ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
lnsp. Florentina POPESCU / 5 exJ2S.Ol.2018

o

prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB •“ J(http://www.pmb.ro/jns(itu[ij/primarjajdirectji/directia mediu/avíze arbori n consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de ?..
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11519/1574912 t....2018

CĂTRE
Primăria Sectondui 5

Direcfia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi VerĘficare Investiţii Edilitare
Sen'iciul Administrare Spaţíi Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Clzibrituri nr.9 -11, sector 5

Q
Spre ştiinţă
- Amenajare Edihtara şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibriwri nr. 9 -11, sector 5
offlce @ aes5. iv

- Asociaţia de proprietari bloc P58, sc. 3
Str. Domeasca nr. 16, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 13789/07.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1574912/09.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11519/10.11.2017 prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI
blocului P58, sc. 3 din Str. Domeasca nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017, s-a inventańat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a înăltimea crn-onamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a
ra;nurilor la condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea rnmurilor uscate
Spaţizi verde bloc faţă sc. 3:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 2Ocm, h lOm
- I ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h 12m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulrn) O 20 - 4Ocm, h 10 - 12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25 cm, h 12m

Spaţiu verde bloc lateral sc. 3:
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 4Ocm, h 12m
- 2 ex. Porni fructiferi O 2Ocm, h 8 -lOm

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, flománia 41'
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Spaţiu verde spate bloc, sc.3:
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O 5Ocm, h 14m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, li 12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului łegal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţetelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia [-LC.G.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-[oamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirca avizului să îI
afişcze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentľu înştiinţarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 11 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

— Întoc,nit,
Iizsp. Florentina POPESCU / s ex/29.0I .2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/dírectia mediu/avíze arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de..2 ( üJ 2V7t2
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Q Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. m

- Asociaţia de proprietari bloc M 94
Str. SoId. Ene Modoran nr. 6, sector 5

Bd. Regna Elişabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
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rttIţ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11532/1574916 2018

CĂTRE
Prirnăńa Sectorului 5

Directia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Ínvestiţii Edilitare
Sen'iciul Adnzínistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de chibrituri nr.9 -11, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 13431/31.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1574916/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11532/10.11.2017 prin care ne
solicită einiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din
spatele blocului M94 din str. Sold. Ene Modoran nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut
că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea eliininării riscului de frôngere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaşiu verde spate bloc sc. 1:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) ® 5Ocm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal(fals oţetar) ® 20 — 25 cm, h 10 -12 m

Spaţiu verde spate bloc sc. 2:
- 1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) ŚZi 50 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 43 25 cm, h 10 m
- I ex. Tilia sp. (tei) 43 30 cm, h 12 m



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să ul
afişcze, în copie, la avizierul blocului suu într-un loe vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
locatarilor.

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

p.ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

!ntocrnit,
hzsp. F!orentina POPESCU I 5 cx.nv.ol .21)1

prezenţul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in con&ultare/avize arbori in consultare.php), pe data deĺ Ö/. 2c7ţ'Ęf
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flfll PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Ik;11L*1\/ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia

de Mediu

Nr. 11678/1576418 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţin Gen erală Opernţiuni - Diiecţin Tehnică şi Verificare Ínvestiţö Edilitare
Serviciul Administ,-are Spnţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -1], sector 5

Q Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
om ce @ nes5. jť)

- Domnul
Str. - sector 5

Referitor la adresa domnului Mocofan Stepan, înregistrată la P.M.B cu nr.
1576418/14.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11678/15.11.2017 prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii care afectează teresa
imobilului din str. Dr. Nicolae Manolescu nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificăńle şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiu verde spate bloc din str. Dr. Petdni nr. 10:
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 30 — 40 cm, h ĺ0 - 12 m - Reducerea cu 1/4 a înă4imea
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicnren lucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului defrângere şi prăbuşirea rarnurilor la condiţii mereo nefavorabile
şi elbnina rea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

Bd. Regina EUsabeta nr. 47, cođ poştal 050013, şector 5, Bucureşti, flomânia
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echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul
Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice
cu completärile şi modificările ulterioare.

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ínsp. Florentina POPESCU /sxn9.ol .2018

4

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB i i vl J lri(1)
(http:/wwwpmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

Bd. Regina Elisabeţa nr. 47. cod poştal 050013 sector 5, Bucureşti, România .Ů
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r1fl::, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
iri

. Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11680/1576285 Lë.Q&2olx

CĂTRE
Doarnna.

Str. - sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1576285/14.11.2017 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 11680/15.11.2017, prin care ne solicitaţi emierea avizului de specialitate pentru un
arbore situat în curtea imobilului cu nr. 5 din str. Petroşani, sector 5, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 06.12.2017, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
In curtea imobilului CU 11ľ. 5, proprietate privată:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 40 cm, h 10 m — reducerea cu 1/4 a volumului coronanzentului de mari
dinzensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea elinunărű riscului de frângere şi
prăbuşire a ranutrilor la condi(ü meteo nefavorabile vi eliminarea ramurilor uscate

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

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a

Q persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

!ntocrnit,
... hzsp. Florentina POPESCU / 5 cx/29.Ol.2018

a

mediu/avize arbori n consultare/avize arb itZItarephp), pe data de ‘/
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fl-. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.11681/1576133 &.:..2018

Primăria Sectorului S
Direcţia Generală Operaţiwzi - Direcţia Tehnică şi Venjkare Ínvestiţii Edditare

Serviciul Adminżstrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -1], sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Domnul'

Q Str. Pucheni nr. sector 5

Referitor adresa domnului Tufan Radu, înregistrată la P.M.B cu nr.
1576133/14.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu [1Ľ 11681/15.11.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în plantaţia de aliniament a străzii Pucheni în dreptul imobilului cu nr. 92, sector 5, vă
facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017 s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiücăńle şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

o Aliniarnent stradal str. Pucheni, în dreptul imobilului cu nr. 92:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ç 30 cm, h 10 m - Reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
elüninârii riscului defrângere şiprăbuşire a ramurüor la condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ç 30 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentu lui de mari dinzensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
eliminării riscului defrôngere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate

Defriare cu păstrarea alveolei:
Aliniament stradal str. Puclzeni, în dreptul i,nobihdui cu nr. 35:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) ® 80 cm, h 10 m — cu scorburi multiple pe trunchi şi Ia
zona de insertie, lipsă cilindrul central

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar5, Bucureşti, Románia I
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- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 60 cm, h 8 m — cu scorbură pe toată Iungimea trunchiului,
lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Secorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, astfel

- toałetarca 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 spaiiIor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primävarăitoamnä) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişareá şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă,
pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor
pentru plantarea de mateńal dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/201 I aveţi obflgaţia
plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametm trunchiuui min. 7
cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), doi în locul celor
defrişate şi zece în alveolele libere din plantaţiile de aliniament administrate de
Primăria Sectorului 5, respectând distanţa reglernentară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2018- toamna anului
2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantăńlor 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 Q
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de vaabi1itate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —2 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori în declin biologic avansa(

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

fc,p
ĺĺSt—00ae Intocrnit,

Insp. Florentina POPESCU/5exns,oI2018-r ve*Ot,i ))
prezentul aviz a fast pe
(http //www pmb ro/ińttj%huj/primariafdírecti,/directia mediu/avize arbori ‚n consultare/avize arbori n consultare php) pe data de 3 I oţ %Q ĺŞ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

____

Direcţia de Mediu

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector

Sere Plante Perene
Drumul Cooperativei nr. 22A, sector 5

Refeńtor la adresa d-vs 15038/14.11.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1576559/15.11.2017
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11700 /16.11.2017, prin care solicitaţi, conform cerinţelor şi
specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 2817/08.06.2017, emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra a 5 ex arbori (în declin biologic) ‚ inventariaţi pe teren de către inspectorii
din cadrul instituţiei dvs.. în locaţiile menţionate în tabeluí anexat-cu fotograüile aferente arbońlor,
vă comunicăm că, În confonnitate cu prevedeńle din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. cu modificările şi completări]e ulterioare
şi a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teńtońul Municipiului Bucureşti avizăm executarea Iucrării de defrişare cu extragerea
rădăcinilor a celor 5 exemplare arbori în declin biologic avansat, specifieate în tabel.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, În compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 30 arbori tineri cu balot de
pămünt, cu diametrul trunchiului de minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
in funcţie de specie. în spaţiul verde aI serei, aparţinând speciilor tradiţionale predominante în
zonele în care se face plantarea (tei, fnsin. catalpa, arţar, salcâm. mesteacăn, stejar), in primăvara
anului 2019.

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

Menţionăm că vă revin urmăloarele obligaţii prealabile punerii in aplicare a Iucrărilor de
defrişare:

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

- informarea cetăţenilor cu privire 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

Bd. Regiia asabeta rr. 47. cod poştal 050013, sedors, BucurfltL Romăn
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acţiune şi fluxuí auto/pietonal, prin publicarea acestor iuformaţii pe pagina oficială de internet a
ALPAB -ului, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionäm deascmenea, cä sunteţi direct răspnnzători pentru solicităriiavizări de
defrişare multiplc asupra aceluiaşi arbore, întrucât Direcţia de Mediu nu poate veriflca în baza
de date proprie dacă arborele respectiv a fost sau nu avizat anterior. deoarece:

- inventarierile se fac de către personal desemnat de instituţia d-vs, pot fi efectuate de către
persoane difcrite şi folosind repere de Iocalizare diferite;
- nu aţi raportat Direcţiei de Mediu situaţia execuţiei Iucrărilor de defrişare din avizele emise
anterior, datele aferente existând doar în baza de date a instituţiei d-vs.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre
datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor Mră aviz de
speeialitate, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va §
sancţionat potrivit prevederilor art 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pńvind Nomiele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrňşare- 5x in declin biologic

o

Prczcntul aviz a fost posat pc sitc-uI PMB
Ýi

htto;//.vw.pmb.ro/institutiWorimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consuItareIa4ze arbod in consultarephp, pe data de 3 Zoĺr

p.DWECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA o

Întocmit,
Jnsp. Florentina POPESCU /5 cx./25.Ol.20I 8

Bd. Regia Elisabeta nr, 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureştl, România
TeI: 021.3055500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11714/1576790 2018

CĂTRE
Doarnna

Str. r izr. ‚ secíor 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1576790/1611.2017 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 11714/111.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un
arbore situat în curtea imobilului cu nr. 41 din str, Zori de ZI, sector 5, vă facem cunoscut că la
veriflcarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic

Q pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modiflcările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
In curtea ünobilului cu nr. 41, proprietate privată:

— 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 60 cm, h 12 m — reducerea cu 1/3 a volwnului coronan,entului de mari
dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de eclzilibrare în vederea eliminării riscului de J)â;zgere şi
prăbnşire a ranzurilor la condiţii meĺeo nefavorabile şi eliminarea rwnurilor uscate

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

Precizăm că proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a

Q
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M iana POPA

Întocmit,
t1T"ŞŞ Insp. Florentüza POPESCU,xmoI2OIs

prezentul aviz a fť,postat4-uI y j I flĂ
(httn://www.Pm6ĺpistitt%Vnrlmafia/directiI/dIrectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbari in consultare.php) pe data de.,..).!'

*Iiç,

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

Nr. 11865/1578336 f2&'2O18

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcfla Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică ş'i VeriJîcare Jnvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Veni şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9 -11, sector 5
ofţîce(äaes5. m
- Asociaţia de proprietari a bJocului 1B
Calea Ferentari nr. 72, Sector 5
-Doamna( l

Calea Ferentań nr. ‚ bl. ‚ sc. ‚ ap. ‚ Sector 5

Referitor la adresa doamnei Ciobanu Valentina Luminiţa, înregistrată la P.M.B
cu nr. 1578336/21.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11865/22. I 1.2017 prin care
ne solicită emiterea avizutui de specialitate pentru arbońi situaţi in spaţiul verde al
blocului 1B din Calea Ferentari nr. 72, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 21.12.2017, 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 În vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O so cm, h 10 m cu scorbură proflindă la baza trunchiului,
lipsă cilindrul central
In spaţiul verde faţă bloc, sc. B:

- l ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, h 14 m cu scorbură prońindă Ia baza
trunchiului, exfoliat, şarpante putrede, acarieni
- ĺ ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 12 m cilindrul central putred, exfoliat,
arpante putrede
In spaţiul verde faţă bloc, sc. D:
- 1 ex. Acer sp. (a4ar) O 60 cm, h 8 m
trunchiului, şarpante putrede

Regia Esabeta rw47. cod ţaIO5l3. Sa5, Buoireşli, Ribi

T&:021.305.55OO t
hUp.i\vpmbm
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cu scorbură protbndă la 1,8 m de la baza



Lucrarea avizata se executa prin grija administratomlui legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. I 14/2011, aveţi
obligaţia plantării a 24 arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7
cm şi înălţime corespunzătoare acestuia1 în fúncţie de specie), în spaţiul verde al
blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 20 l 8

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

Defrişare arbodlor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 mii de Ia data emiterii.
Defrişare —4 ex. în declin biologic

c
Întocinit,

Insp. Florentina POPESCU i 5 ex.129.Ol.201 8

prezentul aviz a fost pastat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/nrimaria/directii/direct)a mediu/avize arbori n consultare/avize arbori In consultare.php), pe data de...3(, O / 2ç [.4)

Bd. Rea Ejşabea ‚ 47, ad poştM 050013, sedor5, aocureşli. Rwnă,La ľ
TeI:021.305.55.0O
tUp:IM'w,pmb.ro
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p.DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12294/1581913

CĂTRE
Prim ăria Sectorului 5

Direcţa Generalä Opera (iuni - Direcţia Tehnică şi Verjţicare Invesriţii Edilitare
Serwcizd Adnzinisirare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocnlui V 75
Str. Baltagului nr. 2, Sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 14770/28.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1581913/06.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12294/07.12.2017 prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului V 75 din str. Baltagului nr.
2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.12.2017, s-a
inventaria( următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volwnului coronanzentelor de nrnri dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frôngere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate

Spaţiul verde spate- laleral bloc:
- t ex. pom fructifer 020 cm, h 8 m
- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 25 cm, h I0 m

Q
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h 12 m

Spaţiul verde faţă bloc:
- 3ex.pomfructifer0 15-2Ocm,h7-8m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 cm, h 8 m

Spaűul verde lateral bioc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 30 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030 cm, h 10 m

Defriare
Spaţiul verde Iateral bloc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 cm, h 12 m — useat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria

Sectomlui 5, 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
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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, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvurăĺtoamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anułui

- defrişarea şi scoa[erea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie ii tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la FLC.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 (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în spaţiu verde al blocului, respectând distanţa reglemernară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de planlare din primăvară - toamnă anu) 20)8.

La f5nalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabiliiate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 13 ex. arhori
Defrişare — 1 cx. arbore uscă1 JOÔ Z

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU / s eJ290l 2018

prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directiŕ/directja mediu/avize arbori jn cansultare/avize arbori in consuItare.hp), pe data de..../ ‘t3/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu
dj ť ľ)

Nr.12577/1585081 k ...2018

Prirnăda Sectorului S
Direcfia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi VerWcare Ínvesriţii Edilitw-e

Sen'iciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabríca de Chibrituri ‚zr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Saluhrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
oftice @ aes5. m
- Domnul
Str. nr. sector 5

Referitor adresa PS5 nr. 64702/05.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1585081/18.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12577/19.12.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în plantaţia de aliniament a străzii Ana Davila în dreptul imobilului cu nr 24, sector 5,
vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.01.2018 s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificăńle şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Defriare cu păstrarea alveolei:

O
Aliniwnent stradal str. Ana Davila, în dreptul irnobilului cu nr. 24:

- 1 ex. Tilia sp. (arţar) ® 60 cm, h 12 m — cu scorbură profundă Ia bază, lipsă
cilindniI central

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratomlui Iegal aI terenului
Primăria Secorului 5, 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, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim
de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratoml legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăńlor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrax 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 poşt& 050013, sector 5, Bucureşti, Ramâna ľ
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului min. 7
cm şi înăkime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unuI în locul celui
defrişat şi cinci în alveolele libere din plantaţiile de aliniament administrate de
Primăria Sectorului 5, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
u[ilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2018- toamna anului
2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaia 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 acelaşi act normativ.

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul
Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice
cu completările şi modificările ulterioare.

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
TeI: 021.3055500
httpi/www.pmb.ro
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p.DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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Întoc,nit,
Insp. Florenüna POPESCU 15 ex,/30.0l.2018

prezentul aviz a fast postat pe site-ul PMB
(ţţp://www.pmb.ro/instjtutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de



rflr PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

I/

Direcţia Generala Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11536/1574933 QYLÖL 2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiimi - Direcţia Telmică şi Verificare Investiţii Edilitare

Sen'iciul Admin istrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. m
- Asociaţia de proprietari a blocului M 8
Str. Bârcă nr. 17, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 13451/31.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1574933/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr 11536/10.11.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori siwaţi în
spaţiul verde al blocului M8 din str. Bârcă nr. 17, sector 5, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificăńle şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Đefriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
Spaţiul verde bloc, sc.1:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 60 cm, h 18 m — crescut pe reţeaua de apă
potabilă pe care o afectează vizibil

Lucrările de toaletare solicitate se vor executa de urgenţă în baza adresei
9194/19.09.2017 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu
adresa publicată pe site -ul
http://www.pmb. ro/institurü/primaria/directü/directia mediu/avize arbori emise/avi
:e generale 20]61026.pdf.

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arbońlor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plan(area de material dendrologic tânăr.
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrärilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B.
nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 arbori
tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele
de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna a anului 2018

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

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081J28.07.2016.

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 terrnen de valabilitatc 2 ani de la data emiterii.
Defrişare —J ex. u cărm sistem radicular clisrnige reţeauu de apă

Bd Regina EIsabeta nr 47, cod çnaI 050013, sedcr 5, 6ucureşL Rcmänia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia Generaiă Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

INr. 11815/1577473/

CĂTRE
Doznnull -

Str. Mitropolit Dosoftei nr ‚ sector 5

Referitor la adresa dvs, înregistrată la P.M.B cu nr. t597473/ÍZJ/2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 1 IS7.57ĺ2t1 1.20!?, prin care ne solicitaţi aviz de specialitate pentru
defrişarea a unui exemplar arbore situat în incinta imobilului cu nr, 38 din str. Mitropolit
Dosoftei, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017 s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor veni de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrisare cu extragerea rădăcinilor:

Q In curtea imobilului:
- 1 ex. Abies sp. (brad) ® 16 cm, h 8 m - plantat la aproximativ O,lm faţă de gardul imobilului
vecin, amplasarea acestuia încalcă prevederile ART. 613 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009
privind Codul Civil conform căruia “arborü trebuie sădi(i la o distanţă de cel pu(in 2 metri de
linia de hotw; cu excepţia acelora mai mici de 2 nzetri, a pianta(ülor şi a gardurźior vü"

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţe]elor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor
arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare,

o conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ave(i obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de

Q pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi,
în perioada optimă de plantare din primăvară anului 2018, conform angajamentului de plantare
nr. 11815/1/01.02.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadru] P.M.B, în vederea verificărü în teren a
p]antărilor 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 daa emiterii.
Defrişare — I ex.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana P A

Intoc,nit,
Insp. Florentina POPE CUi 5 ex.fOl .022018

::;t:ran suwţZk:tirectia mediu/avize arbori in consuItare/avikínconsuItare.php
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PRIMĂRIA MUN!CIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

nĘ' A O
Nr. 11864/1572470 2018

CĂTRE
Pńinăria Sectorului S

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veijficare hzvestiţii Edilirare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

C) Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Q çffYce @ aes5. m
- Asociaţia de proprietari a blocului P 14, sc.2
Str. Petre Ispirescu nr. 10, Sector 5
-Doamna (

Referitor la e-mailul doamnei Curtescu Anca, înregistrat la P.M.B cu nr.
1SW*99'21J1..2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11864/2lfI.2017 prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru un oţetar uscat situat în spaţiul verde
aI blocului P 14, sc.2 din str. Petre Ispirescu nr. 10, sector 5, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017, s-a inventariat următorul material
dendíologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi

Q administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi

O completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Çi 20 - 30 cm, h 10 - 12 m - Reducerea cu 1/4 a
volurnului coronamentelor de mari dirnensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare
în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi elirnina rea ranntrilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemrioasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa ĺ la RC.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

Bd. Rina Elisabeta nr. 47, cod paştal O513, scdor5, Bucureşti, Romănia ľ -
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echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

Deaesmenea, comunicăm petentului că în perioada de repaus vegetativ a
arborilor nu se poate stabili procentul de viabilitate aI acestora, drept pentru care vă
rugăm să reveniţi cu o nouă solicitare după pornirea în vegetaţie

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Insp. Fiorentina
Î,ztocrnit,

POPESC1J i

o
o

o
o
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12575/1585066 &D2018

CĂTRE
Pńrnăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Venjicare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Sti Fabrica de Chibritnri nr.9 -11, sector 5

O
Q Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibriwri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. m

- Domnul Mihai Brätescu
S(r. SfânWl Ełefterie nr. 46, sec(or 5

Referitor la adresa P.S. 5 nr. 64712/05.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1585066/18.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12575/19.12.2017 prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii care afectează imobilului din
str. Sfântul Elefterie nr. 46, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 26.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

O din intravilanul localităţilor cu modiűcările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.

O 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Aliniament stradal în dreptul irnobilului cu nr. 46:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) ® 60 — 70 cm, h 10 - 12 m - Reducerea cu 1/4 a înălţimea
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
elüninării riscului defrângere şiprăbuşire a ramurUor la condiţii ;neteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate şi cu ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorułui legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toanmă) pentru a nu 6 afectat

Bd. Regina E!isabeta nr 47, cod poştal O513, sector 5, Bucureşti, Aomânia S"
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echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul
Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice
cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 2 e.c arbori

p.ĐIRECTOR EXECUTIV, O
Simona-Mariana POPA

/Š - - \ Intocinit,ca ď-1
- QS •) lnsp. Florentina POPESCUis ex./OI02201%

o
o

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmbro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consulţare/avize arbori in consultarepbp), pe data ‘ 0" J
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 855/1596465/ 2016

CĂTRE
ADMINISTRA TIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă
- Domnul
Str. Învoirii nr. .i, sector 5

Referitor Ia adresa domnului . ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1596465/05.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 855/06.02.2018, prin care ne
solicită aviz de specialitate pentru defrişarea a unui exemplar arbore situat în
incinta imobilului cu nr. din str. Invoirii, sector 5, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 07.02.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificăńle şi
completăńle ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In curtea imobilului:
- 1 ex Tilia sp. (tei) Q 80 cm h= 8 - sistemul radicular putred, înclinat peńculos
spre carosabil pe partea unde a putrezit sistemul radicular, scorbură profundă cu
cilindml central putred la zona de inserţie

(3 Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al
imobilului, A.F.I., în regim de urgenţă, 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, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor
arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

S.dul Regina Elisabeta nr. 47, cad pcştal 50013, sector 5, Bucureşti, Ramânia

________ ____________



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a şase
arbori tineri cu balot de pământ (ců diametru tmnchiului de min. 7 cm şi
înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului sau a
altor imobile administrate de AFI, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri
şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară anului 2018.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ľ
ĺ.

c iJ

Intocrnit,
Insp. Florentina POPESCU / s ex./07.02.2018

đŹ

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediufavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php fl, k2

jY; C#

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvestiţü Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de C'hibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Q office @ aes5.
- Asociaţia de proprietari a blocului 8
Str. Baciului nr. 16, sectorul 5
-Doamna.. -

Str. Baciului nr. ‚ bl. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sectorul 5

Referitor la adresa AES SA nr. 15247/12.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1586793/27.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12741/28.12.2017, prin care ne
solicită eiuiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi
în parcarea blocului 8, din str. Baciului nr. sc. 1, sector 5, vă facem cunoscut că
la verificarea efectuată pe teren în data de 26.01.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modiücările şi

Q completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, lateral b!oc 8 sc.1 :

- 3 ex. Populus sp. (plop) ® 80 - 100 cm, h 12 - 14 m - Reducerea cu 1/2 a
volumului coronamentelor; de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea rainurilor uscate
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 60 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a înălţimi/
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi

Direcţia Generală Dezvoitare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12741 /1586793/ ‘Li22— 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedar 5, Bucureşti, Románia —
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a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Asociaţia de Iocatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afişcze, în copie, la avizienjl blocului sau într-un loc vizibil, pentrn înştiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 4 ex. arbor'i

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‘i a Insp. Florentina POPESCU/sex./os.02.2o18

o

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://wwwpmbro/institutiilprimaria/direcţii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp), pe data

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O513, sector 5, Bucureşti, România I
Tel: 021.30555.00 I
http,//www.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

/r' A

Nr. 12745/1586774 1.0% 2018

CĂTRE
Prirnăda Sectorului S

Direcţia Gen erală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţü Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de chibrituri izr.9 -1], sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V 71 — preşedinte
Str. Lt.Col. Constantin Marinescu nr. 3, sectorul 5

Referitor la adresa AES nr. 15554/19.12.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1586774/27.12.2017, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12745/28.12.2017, prin care ne
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde
al blocului V 71 din str. Lt.Col. Constantin Marinescu nr. sector 5, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.01.2018, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Lucrările de toaletare solicitate se vor executa de urgenţă în baza adresei

9194/19.09.2017 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu

Ç) adresa publicată pe site -ul
http://wwiv.p,nb. ro/institutii/primaricddirectii/directia inediu/avize arbori emise/
avize generale 2016]026.pdf

Defrişare:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Çi 25 cm, h 9 m — scorbură profundă la lm de sol, cilindrul
central putred.

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, 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, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arbońlor se vor
executa pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

B.dul Regina Elişabeta nr. 47, ccd poştal 50013, seclor5, Bucureşti, România
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunuritor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriłor,
privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009. r

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 arbori
tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna
anului 2018

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

Defrişare 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.
Defrişare —I ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Insp. Florenüna POPE2gZ05.02.2018

‘, flG' /

prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
(http;//wwwpmbro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbnri in cnnsultare/avize arbori in consultare.php), pe data de.iL.t

B du Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 50013, sector 5, Bucureşti. Rcmănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12746/1586777 2018

CĂTRE
Prirnâńa Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verzjkare ĺnvestiţii Edilitare
Sen'icitd Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibriiuri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Q Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9 -11, sector 5
ogîce @ aes5. ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 27
Str Oltina nr. 1, Sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului 29B — preşedinte
Str Vicina nr. 6, Sector 5
bloc2 9b @ gmail. co';z

Referitor la adresa AES nr.15563/19.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1586777/27.12.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12746/28.12.2017 prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spatele blocului 29
B din str. Vicina nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren
în data de 06.12.2017, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate bloc 29 B, sc. 1:
- 1 ex. pom fructifer Q 15 cm, h 6 m — ciuperci saprońte
Spaţiu verde lateral bloc 27, str. Oltina nr.1, în spatele blocului 29 B:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 30 cm, h 12 m — cu scorbură profundă la bază, cilindnil
central putred

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborełui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic Éânăr.

Bd. Aegna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedar5, Bucureşti, Ramânia ţ. f
TetO2l.305.55.00 ——---—--— -- ----—--
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 6 ex. în spaţiul verde al blocului 29 şi
6 ex. în spaţiul verde al blocului 27 cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.
114/2011, respecĹând distanţa reglemen[ară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018

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

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei O
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţiile de proprietari 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 —2 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

- hztocrnit,
Insp. Florentina POPESCU/sexnô022018 O

Ąt:2 2

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmbro/instituţii/prirnaria/direcţij/directia mediu/avjze arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 05C01 3, sector 5. Bucureşti, Romănŕa

Tet: 021.305.5500 V
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Çi

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12747/1586888 L.L 2018

CĂTRE
Prirnăńa Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Venjicare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

C) Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. IY)

- Doamna
Str. Dr. 1 nr. sector 5

Referitor la adresa doamnei - - înregistrată la P.M.B cu
nr. 1586888/27.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12747/28.12.2017 prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii care afectează imobilului din
str. ) i nr. sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 26.01.2018, s-a inventaňat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi

(1 completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Aüniament stradal îu dreptul irnobilului cu nr. 8:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) ® 30 — 50 cm, h 10 - 12 m - Reducerea cu 1/4 a înălţimea
coronamentelor de mari diínensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului defrângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate şi cu ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeńene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
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echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul
Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice
cu completările şi modificările ulterioare.

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

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Îztocrnit,
Insp. Florenüna POPESCU / s ex./05.02.201 8

o

prezentul aviz a fost pastat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/dirsctii/đirectia mediu/avize arbori n consultare/avize arbari in consultare.php), pe data de...
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generałă Dezvoare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 664/15943721 2017

CĂTRE
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Secorul 3

Spre ştiinţă
-Doamna —

Str. Jng. Dumitru Tacu nr. ‚ b].1, sc. C, ap. 2, sector 5

Referitor b adresa doamnei Stoian Ana Cătă)in, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1594372/29.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 664/30.01.2018, prin care ne solicită aviz de

specialitate pentru un exemplar arbore situat în incinta imobilului vecin cu nr, 19 din str. Viilor,

sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 05.02.2018, s-a

Q inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalitäţilor, cu modiítcările şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de

pe Ĺeritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm

Toaletare:
In curtea imobilułui vecin:
- 1 ex Aesculus sp. (castan) 40 cm h= 12 - Reducerea cu 1/4 a vo/umului coronamentelor de

mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de edýlibrare în vederea elinzinărü riscului de

frôngere yi prăbuşire a ranzurilor la condiţii meteo nefavorcąbile şi eliminarea rwnurilor uscate

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal aI terenului AFI,

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

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din

Anexa I Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)

penrru a nu § afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriłor uscate,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a

O persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, pńvind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni

conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de neimplicare a administratorului terenului pe care se află

arborele, conform Codului Civil art. 612, 613, administratorul Iegal aI tereuului afectat de

arbore poate interveni asupra ramurilor care se intind asupra imobilului nr, 28 din str. str.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\Ş
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţiade Mediu

1i688/157&74 4LC?— zoi&

CĂTRE
Proprietari irnobil nr. M

Str. Sapienţei, sector 5

Spre ştiinţă:
- Doamna;
Str. Sapienţei nr. ‚ parter, ap. .‚ sector 5

Referitor la adresa doamnei Radulian Mihaela - Simona, înregistrată la P.M.B

Q cu nr. 1578874/22.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11888 /23.11.2017, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea
imobilului cu nr. din str. Str. Sapienţei, sector 5, care distruge gardul imobilului
dintre cele două imobile, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în
data de 14.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modiücările şi completăńle în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
In curtea ünobilului cu nr. . ‚ str. Sapienţei:

- 1 ex. Moms sp. (dud) 100 cm, h 12 m — reducerea cu ]ĺ4 a volumului
coroizamentului de mari dirnensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
elinzinărü riscului defrângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile
şi elirninarea ramurilor uscate

Q Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal al terenului pe
care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeńene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aJ acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O513, sedor 6, Bucureşli, Románia ľ
ToI:021.30555.OO __--___
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Menţionăm că,în caz de absenlă a proprietarului terenului pe care se află
arborele sau neimplicarea acestuia, conform Codului Civil art. 612, 613,
administratorul Iegal al terenului afectat de arbore poate interveni asupra
ramurilor care se intind asupra imobilului nr. 1B din str. Sapienţci.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul
Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice
cu completările şi modificările ultcrioare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

0 Intocmit,

flať :
/ Insp. Florentina POPESCU / s cx./Oőm.20t8

o

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbari in consultaro.php), pe data de..Jj. ( .QQ. ş
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

-4".

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
DirecUadeMéiu---==-H 7

ľJr. 12096/1577473/ fAJć22017

Referitor Ia adresa dvs, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1577473/28.11.2017 şi ]a Direcţia de Mediu
cu nr. 12096/29. I 1.20 I 7, prin care ne solicitaţi aviz de specialitate pentru defrişarea a unui exemplar
arbore situat in incinta imobilului cu nr. 1O din str. Dr. Thomas Ionescu, sector 5, vă facem cunoscut
că Ia veńticarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017 s-a inventańat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificăń]e şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 pńvind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defriare cu cxtragerea rădăcinilor:
In curtea imobilului

(3 - I ex. Tilia sp. (tei) Ç 60 cm, h 14 m - cu scorbură Ia zona de insertie. înclinat 450 spre carosabil, cu
pericol de dezrădăcinare in partea opusă înclinării, a provocat distrugerea vizibilă a gardului

Lucrările avizate se vor executa prin grija propdetarului imobilului, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa
pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de pământ (cu
diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea
imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de
plantare din toamna anului 2018, conform angajamentului de plantare nr. 12096/1/08.02.2018.

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

Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul emis de Ministerul Culturii conform
Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumcntelor [storice cu completările şi moditkăńlc
ulterioarc.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare — J ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

It% ‘1 fl

Nr. 12298/1581923 ísV.W.'— 2018

CĂTRE
Pń,năńa Sectorului S

Direcţia Gen erală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Venficare Ínvestiţii Edilitare
Serviciul Adrninistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Q Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 141
Str. Drumbrava Nouă nr. 27, sectorul 5

Referitor la adresa AES nr. 14145/13.11.2017. înregistrată la P.M.B cu nr
1581923/06.12.2017, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12298/07.12.2017, prin care ne
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al
blocului M 141 din str. Drumbrava Nouă nr 27, sector 5, crescut în proxima
apropriere a unei guri de canal, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 14.12.2018, 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 în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

C) Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 40 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (pńmăvară
toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia elimînării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Bdul Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 50013, sector 5, Bucureşti, flamánia
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Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului situat în faţa
blocului, pe reţeaua de distribuţie R.A.D.E.T., este necesar să prezentaţi la Direcţia
de Mediu cu sediul în PMB mansardă, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 3, o
adresă R.A.D.E.T, din care să rezulte că reţeaua de distribuţie este prejudiciată de
sistemul radicular al arborelui.

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

o
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbänă
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Sen'iciul Admin istrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibritiiri nr.9 -11, sector 5

Cj Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńturi nr. 9 - 11, sector 5
office @ aes5. m

- Đomnul Bănuţ Şerban
Str. nr. ‚ sector 5

Referitor la adresa AES nr. 15245/07.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1586784 /27.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12743/28.12.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de
aliniament a străzii Epigonilor în dreptul imobilului cu nr. 109, sector 5, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.01.2018, s-a inventańat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu

Q modificăńle şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

In aliniamentul străzii la nr. 109
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 60 cm, h 10 m —reducerea cu 1/4 a volunmlui coronamentului

de tnari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea elirninării
riscului de frângere si prăbuşire a rwnurilor la condiţii ;neteo nefavorabile şi
elimbzarea ranuirilor uscate

Lucrările avizate se vor execuĹa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toanmă) pentru a nu fi afectat

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştat 050013, sector 5, Bucureşti, România
‚.Yt3C --
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echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Penru reanalizarea şi soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de
defrişare este necesar să prezenaţi Ia Direcţia de Mediu o expertiză a Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce
mod sistemul radicular al arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului.
Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul
M.D.R.A.P.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici).

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocrnit,
Insp. FlorenUna POPESCU /5 /0802201H
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prezentul aviz a fost posţat pe site-uI PMB €
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
‚/ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 10740/1568432 IŹ.O.- 2018

CĂTRE
Prirnăńa Sectorului S

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Jnvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Sprc ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. m
- Domnul f L

Str. Soldat Ene Modoran nr. 7H, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12736/16.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1568432/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10740/20.10.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de
aliniament a străzii Soldat Ene Modoran în dreptul imobilului cu nr. 7H, sector 5, vă
facem cunoscut că la verińcarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modiťicările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
In aliniamentul străzii la nr. 7H:

- 1 ex. Ailanthnus sp. bitulpinal (fals oţetar) 43 25 - 35 cm, h 10 - 11 m — eliminarea
tulpinei O 25 cm cu scorbură labază şi reducerea cu 1/4 a volumuhii
coronamentului de mari dimensiuni a tulpinei de O 35 cm, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad poştal 050013, 5edar5, Bucureşti, Ramánia
t#,0A
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echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaiuni1or, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

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

p.DIRECTOR EXECUTIV, 2
Simona-Mariana POPA Q

Întoc,nit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 cxJO8OI 20Í8

\

r

prezentul aviz a fost posţat pe site•uI PMB
(http://www.pm.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de.Ĺ9

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, secţnr 5, Bucureşti, Románia

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



—4.

rv1r PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
\/ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 12055, 197/1579947, 1589924 2018

Către
Domnul

Str. nr. ‚ sector 5

Referitor ]a e- mailudle dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1579947/27.11.2017,
1589924/11.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12055/28.11.2017. 197/12.01.2017 prin care ne
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului cu nr. din
str. Alexandru Antoniu nr. ‚ sector 5, “care au distrus acoperişul casei şi tevile de alimentare cu
apă şi canalizarea", vă facem cunoscut că la veriflcarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor cu modiflcările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
In curtea i,nobfluhd cu nr. proprietate privată:
2 ex. Abies sp. (brad) 40 -50 cm h 12 -14 m — degajarea acoperişului imobilului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a
rauzurilor la condiţii nzeżeo nefavorabile

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

Precizăm că proprietarul legal al terenutui este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

() pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarelor situate în faţa imobilului este

necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr.47,
sectorul 5, un act de proprietate al spaţiului pe care se află arborii, o adresă APA NOVA din care să
rezulte că reţelele de apă şi canal sunt prejudiciate de sistemul radicular al arborilor şi să semnaţi
un angajament de plantare în compensare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaleíare —2 a arbori

p.DIRECT,QR EXECUTIV,
Simona- riana POPA

Întoc,nit,
q Insp. Florendna POPESCU/sexjIso22o18

o ‘-ln .—

prezentul aviz a f śo eite-uI PMB j () 15'
(http://wwwpm ‚mfln dtii/primaria/directiiJdirectia mediu/avize arbnri in consultarp/avize arbori in c sultare.php), pe data de..I..' VD(_

Sd. flegina Elisabeta nr. 47, cod poştat 050013, sector 5, Bucureşti, Pomânia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Prirn ăńa Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şí Verijkare hzvestiţii EdiUtare

Sen'icüd Adnzinistrare Spaţii Verzi şi Parczťri
Str, Fabrica de chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office @ aes5. iv

- Asociaţia de proprietari a blocului V 23, sc. B

o Str. Serg. Maj. Ion Nedeleanu nr. 14, sector 5
- Domnul

@ vahoo. conz

Referitor la adresa AES nr. 15244/12.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1586782/27.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12744/28.12.2017, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat
în spaţiul verde al blocului nr. V23, sc, B din str. Serg. Maj. Ion Nedeleanu nr. 14,
sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.01.201 8 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 completăńle ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

n In spaţiul verde faţă bloc, sc.
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ţ2i 30 cm, h 8 m — cu scorbură Ja bază şi despicături
multiple pe trunchi, înclinat la 45° spre carosabil

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului Iegal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de mateńal dendrologic tânär.

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cađ poştal O5l3, sedor 5, Bucureşti, Románia / l
Tet021.305.55.OO -—

_________
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Direcţia de Mediu

Nr. 12744/1586782 2018



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării a 6 arbori tineri 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 primăvara - toamna anului 2018.

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

Defrişare 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 —1 ex. în decliiz biologic

Întoc,nit,
Insp. Florendna /5 ex/1502.20! 8

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.ro/insUtutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de ‚Q 2G

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

Ţel: 021.30555.00
http://www.pmb.ro %‚3Ě UKA5

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Nr. 115711599233 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcud
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Q Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5so
- Domnul
Str. Pucheni nr. bI. ‚sc.,ap., sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 1100/12.02.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1599233/14.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1157/15.02.2018, prin care ne solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în spaţiul verde aI
blocului 2 din str. Pucheni nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că Ia 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 Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
O Lucrările de toaletare pentru arborii situaţi in spaţiul verde aI blocului 2 şi în parcarea

de reşedintă se vor executa în baza adresei 9194/19.09.2017 emisă de Primăria
Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu, adresa publicată pe site-uI
hitp:Mwww. pmb. ro/institutüĺprimari&dîrectWdirectia mediu/a vize arbori emise/a vize genera
Ie.pdf

Defrięare cu extragerea răđăcinilor:
Scuar parcare, în dreptul scării F:
- 1 ex. Acer negundo (arţar) 0 40 cm, h 8 m — cu scorbură profundă Ia baza trunchiului,

cilindru central
In spaţiul verde spate bloc, sc. F:
- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 40 cm, h 12 m — înclinat Ia 45° ‚ situat Ia 0,5 cm faţă de structura
de rezistenţă a blocului pe care o afectează
In Iareral spate bloc, Iângă scările care coboară spre parcare:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 050 cm, h 12 m — cu sistemul radicular de suprafaţă putred

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, flamánia

TeI: 021305.5500
http://www. pmb. ro



Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arboreiui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru piantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia piantării 18 ex.
arbori tineri cu baiot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime coręspunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului şi scuar parcare, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
toamna anului 2018

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

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

Asociaţia de Iocatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul biocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor iocatarilor.

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

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU / ex/15.03.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://w.pmb.ro/institutii/primari&directiiídirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data

de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

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

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb,ro

1, ‘AR. 7mt



krr:-n,4rini PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
‘.»flJ Directia de Mediu

W ‘ ROMANIA
l ‚ MR 2018 1918-2018 SÄPEĂTCPIM

Nr. 1159/1599239 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

O Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P42A, sc.1
Str. Serg. Maj. VasileTopliceanu nr. 16, bI. P42A, sc.1, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 1102112.02.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1599239/14.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1159/15.02.2018, prin care ne solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aI
blocului P42A, sc. 1, din str. Serg. Maj. Vasile Topliceanu nr. 161 sector 5, vă facem cunoscut
că Ia 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 Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul

• plantaţUlor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

C) Lucrările de toaletare pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului P42A, sc. 1 şi
în parcarile de reşedinţă se vor executa în baza adresei 9194/19.09.2017 emisă de
Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu, adresa publicată pe site-uI
http:#www.pmb. ro!institutii/yrimariaĺdirectüldirectia medŕu,'a vize arbori emise!a vize genera
Ie.ndf

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, h 1O m — uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Bd. Regina Eljsabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româna
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectänd
distanţa reglementară faţă de clădiri şi re.ţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
toamna anului 2018.

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

Asociaţia de Iocatari 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 emiterü.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

o

Întocmit,
insp. Florentina POPESCU/s ex/16.03.2018

21.
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/ĺwww.nmb.roĺinstitulii/nrimańaldireclii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

de

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

Tel: 021305.55.00 int. 4016
http://www,pmb.ro
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Nr. 77311595721 2018

CĂTRE
Doamna

Str. nr. ‚ sectorul 5

Referitor Ia e-mailul dvs., înregistrat Ia P.M.B cu nr. 1595721/01.02.2018, şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 773/02.02.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru unii arborü situaţi curtea imobilului din str. Sfântul Elefterie nr.
sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 05.02.2018, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
In curtea imobilului, Ia Iimita de proprietate:
Reducerea cu 1!2 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25 - 50 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Ailanthus sp. tritulpinal (fals oţetar) O 25 - 35 cm, h 12 - 14 m

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

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV
Simon:-Mariana POPA

Insp. Florentina POPESI%Ćmit l ‘

Bd. Aegina Elişabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sedDr5, Bucureşti, Romána

TeI: 021 305.5500
http;//www.pmb.ro
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ROMAN IA
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Nr.774/1595591 Jź.Q?' 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

O
Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Domnul
Str. nr. sector 5

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1595591 /01.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 774/02.02.2018, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în
aliniamentul străzii Dihorului, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 16.02.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi

O
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Aliniamentul străzii Dihorului:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40 cm, h 10 m Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate - Ia intrarea dinspre Prelungirea
Ghencea
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 30 cm, h 10 m Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate - vis a vis de nr. 42

Bd. Regtna Elisabeta nr. 47, cod poştal QSŮŮia, sector 5, Bucureşti, România

Te: 021.305.5500
httpilwww.pmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5exjuo3.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutiiĺprimaria/directiiidirectia mediu/avize arbori In consultare/avize arbori in consultarephp), pe data de

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

TeI: 021.3055500 int. 4016
http://www.pmb. ro
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Directia de Mediu
ROMAN IA
101020161 SÁ0BĂT00M IMPPEUNÁ

Nr. 10192 -bis/1564405 2018

CĂTRE
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI

Str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3

Referitor la adresa dvs. nr. 73431, înregistrată la P.M.B cu nr. 1564405/06.10.2017, şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10192/09.10.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru unii arborh situaţi în spaţiul verde aI punctului de lucru RADET din Calea Ferentari nr. 72,
sectorul 5 şi în urma semnării angajamentului de plantare nr. 10192/1/1564405107.03.2018, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 28.11.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Łegii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

Q
verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:
Defrişarea cu extragerea rădăcinilor:
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 100 cm, h 16 m — cu scorbură profundă pe toată lungimea trunchiului,
lipsă cilindru central

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului imobilului —

R.A.D.E.T., 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, defrişarea şi
scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorilr şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de pământ (cu
diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în

() curtea imobilului din Calea Ferentari nr. 72, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele
de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019 ‚ conform
angajamentului de plantare nr. 110192/1/1564405/07.03.2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterń.
Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

a
11? hztocmzt,

prezentul avizLtk' site-uI

( http://www.'b. ro/i tituti i/pri mŕi /d i ręctiild irpctia

R0ý'

Insp. Florentina

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C01 3, sector 5, Bucureşti, Románia

Tel: 021.305.55.00
http :/Jwww.pmb. ro
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Directia de Mediu :v.
POMANIA
Igla-2rn8 I SADBÂTCPM MPPEUNÁ

Nr.1161ĺ1599244 M.:?.3 2018

CĂ TRE
Primăria Sectoruiui 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Domnul
Str. Moţoc nr. ‚ BI. ‚ et. ‚ ap. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 738/30.01.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1599244/14.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1161/15.02.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în platbanda din spatele blocului P3,
str. Moţoc nr. 2, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia 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 Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

C) Platbandă parcare, în spatele blocului, în đreptul Iocurilor de parcare nr, 13 şi 14:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, h 10 m — cu şarpantă ruptă în urma condiţiilor meteo
nefavorabile din aceasta iarnă, ocazie cu care arborele s-a înclinat (ia mai mu(t de 50° faţă
de orizontală) spre Iocul de parcare făcând imposibilă utilizarea acestuia

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedohte şi crearea condiţfllor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăhlor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar
aplicându-se sancţiuní conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.&M.B. nr 304/2009.

Bd. Regina E(sabeta nr 47, cođ paşlal 050013, şcctor 5, BucureştĘ Ramănia

Tel: 02130555.00
http //www.pmb. ro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaiuI verde aI blocului şi platbandă parcare, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu
Mediu nr. 6081128.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2
Defrişare — 1 ex. În declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
insp. Florentina POPESCU /5 exO16

o

•2&K4R 201s
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://vmwnmb.roĺinstituUi/primariaidirecw/dfrectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.phn), pe data

do

o

H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
vederea verificării in teren
conf. art, 4 din aceIaşi act

aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

ani de Ia data emiterii.

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

TeI: 021,305.55.OQint, 4016
http//wwwpmb.ro
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POMANIA
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Nr. 1162/1599247 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală OperaUuni- Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Ediiitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
- Domnul
Şos. Sălaj nr. ‚ bi., et., ap, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 527/22.01 .2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1599247 /14.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1162/15.02.2018, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în dreptul
Iocurilor de parcare 1 şi 2, parcarea de reşedinţă a blocului 48 din şos. Sălaj
nr. 138, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 22.02.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

O din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Scuar spate bioc, sc. 3:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 10 m - aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriior uscate - Iocurile de
parcare 1 şi 2

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

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

TeI: 0213055500
http;//www.pmb.ro



spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5exjlg.03.2018

prezentul aviz a Iost postat pe site-ul PMB
(http://w.mb.ro/institutiiínrimari&directii/directia mediu/avize arbori in consultarełavize arbori in consultare.php), pe data de

Bucureşti, în perioada de repaus
pentru a nu fi afectat echilibrul

ramurilor uscate, operaţiune ce se

Lt ‘
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o

2 6R 2018

Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectcr 5, Bucureşti, Rcmănia

Tel: 021.3055500 int. 4016
hţtp f/www. pmb. ro
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l ROMANIA
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Nr. 1226/1600508 3 2018
CĂ TRE

Domnul
Str. Dr. Ion GhiuIamiIa nr. ‚ sector 5

Referitor Ja adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr. 1600508/19.02.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1226/20.02.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
speciafltate pentru doi arboń situaţi în curtea imobilului din str, Dr Ion GhiuIamila nr.
sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 22.02.2018, s-a
inventadat următorul material dendroiogic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările uiterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Ţoaletare:
In curtea imobflului:

Q - Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţä
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) 030 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului/administratorului Iegal aI terenului,
evact,ndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI acestora (cu
excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului Tilia sp. situat Iângă
gardui imobilului cu nr. 16, este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu cu sediul în PMB
mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5 un act de proprietate şi să semnaţi un
angajament de piantare in compensare a 6 ex. arbori.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 422J2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mriana POPA Întocmit

Insp. Florentina POPEŞ%L/ 5 ex/2003.2018

mediu/avize arbori in consulţare/avize arbori in con'ee daia deŁ5ţ

050013, sector 5, Bucureşti, flománfa —______________________________________________________

_________

—
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‘t5J Directia de Mediu
ROMAN IA
lDO 708! EÁOBÄTOQrM ÎMPPEUNÂ

Nr.1 291/1601294/ ĘtŰ. 20/ţ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şí Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aess.ro
- Academia Oamenilor de Ştiinţă din România — A.O.S.R.
Str. llfov nr. 3, sector 5

Referitor Ia e — mailul A.O.S.R., înregistrat Ia P.M.B cu nr. 1601294/21.02.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1291/22.02.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii
Ilíov în dreptul imobilului cu nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 20.03.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
In aliniament strađal Ia nr. 3:

3 - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 10 m — efectuarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentului şi eliminarea ramurflor uscate în vederea eliminărä riscului de frângere şi
prăbuşire Ia condiţii meteo nefavorabfle
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 10 m - reducerea Ia 1/2 din volumul coronamentului de
mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal Ia nr. 3:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 70 cm, h 16 m — cu scorburi la bază, cilindrul central putred, atacat
de acarieni şi ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire á accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal0513. sector5, Bucureşti, România
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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 spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvarăltoamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defdşarea şi scoaterea rădăcinilor arboreiui se vor executa pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru piantarea de
mateńal dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
đe pământ (cu diametru twnchiului de min. 7 cm şi inăiţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), unuI în iocul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale
arborelui i alte cinci exempiare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii Ilfov sau în
alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.
114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, În perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

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

Defrişarea arboreiui avizat se va face cu aplicarea prevederiior adresei Oirecţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu compietările
şi modificările ulterioare.

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

DI RECTOąF-)ÇE.CUTIV,
SimonĂMriaiśďROPA

/ •: \

7
/ Întocmit,

Insp Florentrna /5 ex /21 032018

prëzentui aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://w.pmbro/institutii/primari&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori n consultarephp), pe data

de
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ŘOMÂN IA
191 B 201 B SÂOBÁTOOIM MPPEUNÄ

CĂTRE
&C. S.A.

Str. Spătaru Preda nr. ‚ sector 5, Bucureşti

Spre ştünţă:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnicä şi Verificare
Investiţii Edilitare

Q Sen%ciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
0ff ice@aes5.ro

Referitor Ia cererea dvs, cu nr 51/1.5.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1608356/16.03.2018 şi (a Direcţia de Mediu cu nr. 1941/19.03.2018, prin care ne solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 6 ex. arbori situaţi în curtea
imobilului, din str. Spătaw Preda nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 10.11.201 7(cönform aviz 10599/1567005/05.01.2018), s-a inventaňat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulteńoare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In Iateral imobil, spre str. Spătaru Preda:

- 1 ex. Fopulus sp. (plop) O BOcm, h 16 m — încastrat în gard şi cabina podarului pe

Q care Ie dislocă
- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 16 m — cu scorburi multiple Ia bază, cilindrul central

cu zone putrede, împiedică funcţionarea porţii auto
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 7Ocm, h 14 m — cu sistemul radicular de suprafaţă putred,

uscat 50%
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40 cm, h 12 m— cu scorbură profundă Ia bază şi

ciuperci saprofite
- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 10 m— cu scorbură profundă Ia bază şi scorburi

multiple pe trunchi
- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 10 m— cu scorbură profundă la bază şi Iipsă

cilindrul central
Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului legal aI terenului, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorărea constwcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi
scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerh de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Direcţia de Mediu

Nr. l94 /1608356/

Sd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, seclar 5, Sucureşti, România

TeL 021 .305.5600
htlp:/!www.pmb. ro



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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării 36 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, in funcţie de specie), respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, in perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 conform protocolului de
plantare nr. 21 68/14.03.2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 6 ex. în declin biologic

Întocmit,
Jnsp. Florentina is ex.121 .032018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmbro/institutii/primariaĺdirectii/directia niedju/avjze arbori In consultare/avize arbori in consultare.php), pe data

de

o

o

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tet: 021.3055500 int. 4016
http://www.pmb rn
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Directia de Mediu - •..

ROMAN IA
1910 2OISISÄnBĂTO9M MpEuNÁ

Nr.1158ĺ1599237 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni- Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

‘0 office@aes5.ro
- Domnul r

Str. General Dr., nr. ;ector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 1098/12.02.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1599237/14.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1158/15.02.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de
aliniament a străzii General . ‚ sector 5, vă facem cunoscut că
Ia 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 Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantatiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
In aliniament stradal Ia nr.

Q - 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 70 cm, h 1Q m - Reducerea cu maxim 1,5 m din Iungimea
ramurei orientate spre carosabil, în vederea eĺiminărü riscului de frângere şi prăbuşire Ia
condiţii meteo nefavorabfle, cu aplicarea ĺucrărflor de echilibrare a coronamentului şi
eliminarea ramuriĺor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal Ia nr. în dreptul intrării în imobilul cu nr.
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 70 cm, h 8 m — cu scorburi Ia bază şi cilindwl central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcUilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvarăitoamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, sector5, Bucureşti, Rcmânia

TeI: 021.305.55.00
http://www.pmb.ra



- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), unuI în Iocul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale
arborelui i alte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Dr.
Atanasie Demosthene sau în alte zone deficitare de pe raza sectorukii cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului
2019.

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

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

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

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-MarianaRPA

łt -‚r,rOTlA

Y biu Intocmit,
Insp. Florentína POPESCUis ex./26.D3.2018

AP

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.ro/)pstitutii/primari&directi/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data
deŰiţJ(
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .. • .•

ROMANIA
19182018 SÁnBÁr00M MPPEUNÂ

Nr.4..Q94 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

O office@aes5.ro

Urmare apelului telefonic aI domnului Director A.E.S prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de
aliniament a străzii Dr. nr. şi din platbanda de aliniament a străzii Fabrica
de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificările efectuate pe teren în
data de 29.03.2018 şi 30.03.2018 (efectuate împreună cu reprezentantul sectorului 5, domnul

) s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal la nr. . str. Dr. -

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 8 m — cu scorbură profundă Ia bază şi cilindrul central

D putred, scoarţă exfoliata, sistemul radicular putred, trunchiul se mişcă Ia atingere
In aliniament stradal Ia nr. str. Dr.
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 70 cm, h 12 m — cu scorburi profunde Ia bază şi cilindrul central
putred, sistemul radicular putred
In platbanda de aliniament Ia nr. 9 - 11, str, Fabrica de Chibrituri
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 10 cm, h 5 m — arborele situat în platbanda de aliniament din faţa
Primăriei Sectorului 5 a fost Iovit Ia baza trunchiului de o maşină, Ia ieşirea din parcare
(conform reprezentanţilor AES) afectändu-i ritidomul pe o înălţime de aprox. 30 cm,

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerU de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod poşta C50013, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.305.55.00
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării 18 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), trei în Iocul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor
radiculare ale arborilor i alte 15 exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii
Dr. Manolescu şi Fabrica de Chibrituri sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa reglementară faţă
de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă pentru arborele din platbanda de
aliniament a străzii Fabrica de Chibrituri, iar asupra arborilor din plantaţia de aliniament a
străzii Manolescu se vor efectua Iucrări de toaletare in baza adresei 9194/19.09.2017
pentru a evita prăbuşirea arborilor, iar defrişarea acestora se va face imediat dupa
obţinerea aviziului Ministerului Culturii.

Defrişare —3 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
j

Simona-Mariana POPA

Intocmit,
Insp. Florentrna POPESCU i 5 ex/0204201 B

prozentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:i/www.pmb.ro/institutii/primarja/directjjjdjrectja mediu/avize arbori in consultare/avize arboń n consultare.php), pe data 02. Ö

de

Bd. Regina ELisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşli, Rcmánia
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Directia de Mediu :::•..:t•
ROMANIA
lDS 2O1RłÁÄrMMPFUNÄ

Nr. 203411608547 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector S

c Spre ştiinţă:

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector S
office @ aess. ro

( - Asociaţia de proprietari a blocului nr. B3
Calea Ferentari nr.

.‚
sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2195/15.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1608547
/19.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2034/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborü situaţi în spaţiul verde aI blocului 83 din Calea
Ferentari nr. ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
29.03.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor

( de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condąü
(3 meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor

SpaUuI verde faţă bloc, sc. A:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 10 m

‚‚ Spaţiul verde faţă bloc, sc. B:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 050 cm, h 16 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 12 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 40 cm, h 12 m— cu scorbură profundă Ia 1,5 m pe trunchi, Iipsă
cilindrul central
- 1 ex. trunchi specie neidentificată 050 cm, h 1.4 m— uscat 100%
- 1 ex. Robinia sp. (salcám) 0 30 cm, h 10 m— cu scorbură pe toată Iungimea trunchiului,
cilindrul central putred
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 40 cm, h 10 m— — cu scorbură profundă Ia 1,5 m pe trunchi,
tipsă cilindrul central
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 50 cm. h 8 m— despicat în două, pe trunchi este o singură
şarpantă cu cilindrul central putred
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a reţeielor
aeriene, astfel:

- toaietarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentw a nu fi afectat
echiiibrui bioiogic ai acestora (cu excepţia eľminării ramuriior uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anuiui

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 25 ex. arbori tineri cu balot
đe pământ (cu diametru twnchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului şi în alte zone deficitare de pe raza sectorului,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de
piantare din toamna anuiui 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea iucrărilor de piantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dhecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a piantăriior în compensare. ln caz contrar se vor apľca sancţiuni conf, art 4 din aceiaşi act
normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU pentru lucrările de
toaletare, lucrările de defrişare se vor efectua în regim đe urgerůă.

To&etare —3 ex. arbori
Defrişare —5 (4 ex. în declŕn biologŕc+ 1 ex. uscat 100%)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Máriana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCUi5 ex./12.04.2018

prezentul avkz a fost postat pe siie-uI PMB
(hitp://www.prnb.rofinsţjtuţiUprimarialdirectii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arbori in consuitare.ph) pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
ICI B2018 I SAOeÄTOOIM MPflEUNÄ

Nr. 203511608545 !.J:.!9 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 12
Str. SoId. Tunsu Petre nr. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2196/15.03.2018, înregistrată la RM.B cu
nr. 1608545 /19.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2035/20.03.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru patru arbori situaţi în
spaţiul verde aI blocului 12 din str. SoId. Tunsu Petre nr. ‚ sector 5, vă

O facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările În vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1!2 a volumului coronamenteĺor de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate
Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 10 cm, h 16 m
Spaţiul verde Iateral bloc:
- 3 ex. Populus sp. (plop) O 40 - 50 cm, h 14 - 16 m

Bđ. Regina Etisabeta nr. 47, ccd pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.30555.00
http:Jtwww.pmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

t ţj33UlO

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU ‚ 5 exJG2.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe 5ite-uI PMB
(htţp:/iwww.pmbroiinstittjtiYprimada'ďrectöjďrecţŕa mediu/avize arbari In consultar&avize arboń in consultare.php), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, c ştaI O513. sector 5. Bucureţi, fl'nárJa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ů,, -rROMANIA

4 c34j ÉJ&ś, / 19182018 I SÄOBATOPJM ÎMO0EUNÂ

Nr. 203411608547 2018 O&WC ‘q;ś{ţ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Saiubrizare S.A.

CD Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -118 sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. B3
Calea Ferentari nr. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2195/15.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1608547
/19.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2034/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului B3 din Calea
Ferentari nr. ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
29.03.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor
de echilibrare în vederea eĺiminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 10 m
Spaţiul verde faţă bloc, sc. B:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 050 cm, h 16 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 cm, h 12 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 cm, h 12 m— cu scorbură profundă Ia 1,5 m pe trunchi, Iipsă
cilindrul central
- 1 ex. trunchi specie neidentificată 0 50 cm, h 1,4 m— uscat 1 OO%
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 30 cm, h 10 m— cu scorbură pe toată Iungimea trunchiului,
cilindrul central putred
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 40 cm, h 10 m—— cu scorbură profundă Ia 1,5 m petrunchi,
Iipsă cilindrul central
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 50 cm, h 8 m— despicat în două, pe trunchi este o singură
şarpantă cu cilindrul central putred

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

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



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din iur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerU
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 25 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului şi în alte zone deficitare de pe raza sectorului,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de
plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
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.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 3 ex. arbori
Defrişare — 5 (4 ex. În declin biologic÷ 1 ex. uscat 100%)

oDIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

.7 Intocmit,
Insp. Florentina i5 exJl 2.04.201 8

17, APR. 2018
prezontul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htlp://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

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

TeI: 02130555.00 Lnt. 4016
http://www.pmb.ro
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Directia de Mediu

POMANIA
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20. 4PR. 2018Nr. 203611608540 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Oirecţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituh nr. 9-11, sector 5
oWice(&aes5.ro
- AsociaVa de proprietari a blocului nr. 9
Str. SoId. Tunsu Petre nr. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2197/15.03.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1608540
/19.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2036/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiul verde aI blocului 9 din str. SoId.
Tunsu Petre nr. ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 29.03.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminării riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde spate bloc:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) 0 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 30 cm, h 12 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 - 40 cm, h 10 - 12 m
Spaţiul verde Iateral — spate bloc, spre case:
- 3 ex. Populus sp. (plop) 0 40 - 50 cm, h 14 - 16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensíuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 12 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 12m — cu scorbură profundă Ia bază, despicături
multiple pe trunchi şi cilindrul central putred, uscat 50%
Spaţiul verđe Iateral — spate bloc, sc. 2, spre case:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 so cm, h 12m — cu scorbură profundă Ia 1,5 m
cilindrul central putred, acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 30 cm, h lOm — cu cilindrul central putred şi acarieni

Bd, Regna EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, Romăiia
TeI: 021.305.5500
http;ííwww.pmb.ro
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- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 12m — cu scorburi multiple pe trunchi, cilindrul central
putred
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40 cm, h i 0 m - cilindrul central putred pe toată Iungimea
trunchiului, exfoliat, înclinat spre stradă, desrădăcinat, sistemul radicular putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 30 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului şi în alte zone deficitare de pe raza sectorului,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de
plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 1O ex. arbori
Defrişare — 5 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
/ Insp. Florentina POPESCU / s ex. . 2O18

prezentul ava.fost PMB
(hLtp://w.pmb.rflnsUtVDqtneriaĺdirectii/direciia mediulavize arbori in consut[are/avize arbod in co su re.php), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. d poştal 050013. sector 5. Bucureşti, Romkta

Tel: 021.3055500 lnt. 4016
http.//www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. i963íi6o8368...2J%...WŞ 2018

CĂ TRE

ŘOMÂNIA
1918.2018 SÁPBÂTCPrIĄ ŢMPOEUNA

Str. -

Doamna -

znr.... bL ‚ sc. ‚ eL ‚ ap. sector 2

modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Ţoaletare:
In curtea imobflului:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O 25 cm, h 10 m- Reducerea cu maxim 1,5m
din Iungimea ramurflor care afectează acoperişul casei, în vederea eliminărű
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurflor
uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul
etaj de şarpante)

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului Iegal aI terenului,
O evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)
pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anutui).

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

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1608368/16.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1963/19.03.2018, prin care
ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea

O imobilului din str. - - nr. ‚ sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilänul iocalităţilor, cu

Bd. Regina Ełisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucuresi, România
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Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului Abies sp.
situat Iângă imobilul cu nr. -‚ este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu
cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, o
expertiză 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 rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici
atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-uI
M.DR.A. P.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti
tehnici)

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina /5 ex/11.042018

r

1
-

prozeiilul aviz a fost postat pe site-uI PMB /11 ) -

(hUp://wwwombro'jnsliţutiiĺprimaria/ďreclji!directia mediuiavize arbori in consullarelavize arbori in consultarephp), pe da!a de.&,Łt' 7 i ‘-‘/1
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ts1O&J Directia de Mediu
ROMANIA
l B1B-2O1 B I SĂPBĂTOflrM IMPPEUNÂ

Nr. 203711608529 .:.LhL.2V 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă

Q - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. V23, sc.2
Str. Serg. Maj. ion Nedeieanu nr 14, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2201/15.032018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1608529
/19.03.2018 şi Ja Direcţia de Mediu cu nr. 2037120.03.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiui verde ai blocului V23, sc. 2 din str.
Serg. Maj. Ion Nedeieanu nr 141 sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 29.03.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din
intravilanui Iocalităţilor cu modificăhle şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a vo!umuíui coronamentelor de mari dímensiunĄ cu apíicarea ĺucrărdor

Q de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü
meteo nefavorabile şi eliminarea ramuŕflor uscate, degajarea cablurilor electrice
Spaţiui verde faţă bloc, sc. 2:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 - 30 cm, h 10—12 m
- 2 ex. pomifructiferi 020 - 25cm, h 10 - 12 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 2:
- 2 ex. pomi fructiferi 0 20 cm, h 8 - 10 m — cu scorburi multipie pe trunchi ;i ciuperci
saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal ai terenuiui Primăria
Sectowlui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaietarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municij5iuiui Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021305.5500
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echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa pentru evitarea producerU
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru piantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaUunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind;
respectarea avizului, respectarea 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înăiţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde ai blocului şi în alte zone deficitare de pe raza sectorului,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de
plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

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

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu apľcarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 4 ex. arbcri
Defrişare —2 ex. în declin biologic

DiRECTOR EXECUTIV,
Si m o na-Maríáňä P0 PA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5 ex./1 2.04201 S

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB 9ĺ ćÓ hl,(http://www.pmb.roĺinstitulii/nrimari&directíifdirectia mediu/avize arbori In cpnşultare/evlze arbori in consultare.php), pe data de..5ţ&E'..' ľ tU(
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ROMANIA
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MA 2018
Nr. 2039, 2040/1608532, 1608581 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 103A
Str. Sapientei nr. 17, sector 5

Referitor Ia adresele AES nr. 2207/15.03.2018, 2187/14.03.2187
înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1608532 /19.03.2018, 1608581 /19.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2039/20.03.2018, 2040/20.03.2018 prin care ne

Q solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul
verde al blocului 1 03A din str. Sapientei nr. 17, sector 5, vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2017, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi elimina rea ramurflor
uscate
Scuar parcare din faţa blocului:
- 1 ex. Platanus sp. (platan) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 10 m

Bd. flegina Elisabeta nr 47, cod pcştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Ramânia

TeI: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 16 m- Reducerea cu 1!2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate
Spaţiul verde Iateral bloc, in dreptul intrării în Staţia hidrofor:
- 1 ex. Ailanthunus sp. (fals oţetar) O 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 15 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bíoca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, În perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa În orice perioadă a anului).

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianąfčpA

&Jr

ď/ý

(

f7ąrybia%
M r

/ & ‚
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Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /sex.13.04.2018

rezentuI aviz a fost postat pe sile-uI FMB J
(http:/iwwwpmbro/institutii/primari&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in cansultare.ohp), pe data.2'Ĺ',
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Nr. 204411608570 2018

CĂTRE
PrImărIa Sectorului 5

Direcva Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Eđilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibdturi nr.9 -11, sector 5

O Spre ştiinţL
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9-111 sector 5
office@aes5j
-Domnul
S'c. - . 1sector5

Reteritor ia adresa AES nr. 2185f14.03.2018, inregistrată Ia RM.B cu nr.
160k'O/19.03.2Q18 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2044/20.03.2018, prin care ne solicită
ern'ta avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra unor arboh situaţi in plantaţia de
aUfl'nt a străzii Profesor Dr. Victor Babeş Ia nr. sector 5, vă facem cunoscut că Ia
vetta eíectuată pe teren în data de 12.04.2018 s-a inventariat următowl malerial
deflic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaVprzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăňle şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
304'tprivind Normele đe protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

1tC.t. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea aiveolelor stradale din cadrul

Q piaflde aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
- Ietare:
ifl cnt stradai Ia nr.
- sp. (tei) e 40 cm, h 10 m - Reducerea cu 1/4 a înălţimi coronamentului de mari
din\ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea efiminărü riscului de frângere şi
prĘ ramufllor Ia candiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurüor uscate,
deQJU,j0 electńce
- sp. (tei) e 40 cm, h 1Q m - eliminarea ramurilor uscate, dega]area cabludior
eIetapJ;carea Iucri(or de echilibrare ín vederea eüminärii riscului de frângere şi

Plrnurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle
- 1pia sp. (salcâm) O 30 cm1 h 1O m - eliminarea ramurilor uscate, degajarea
02u?trice cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea &iminărü riscului de
fraflbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
petragerea rădăcinilor şi păstrarea alveoiei:
in 6tradal Ia nr. 17:
-.

(tei) O 50 cm, h 12 m — cu scorbură profundă Ia aproximativ 1 ‚7m de soI şi
‘P99traI

ei R4
poŞaJ O5Ol3. Sedcr 5. Ba'qi. Rcaáné

\



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui legal al terenului PńmărjaSectoruiui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, Iuânđu-semăsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor đin jur şi a reţeieloraeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.CG.M.a. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtorlui Municiplului Sucureştł,în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvarăitoamna) pentru a nu H afectatechiHbrul biologic ai acestora (cu excepţia eiiminăril ramudlor uscate, operaţiune ce sepoate executa in orice perioadă a anuiui

- defńşarea şi scoaterea rădăclniior arborelui se vor executa pentru evitareaproducerii de evenimente cu urmări nedohte şi crearea condiţiilor pentru piantarea dematedal dendrologic tânăr.
Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este räspunzător de siguranţa bunurilorşi a persoanelor in zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:respectarea avlzului, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz conlraraplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. I Ia H.C.G.M.B. flľ. 304/2009,
Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelu) avizat pentru defrişare,conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tlnerl cu balotde pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înăiţime corespunzătoare çestuia, în

funcţie de specie), unui în Iocul celui defrişat, după extragerea sistemelor radlcuiara ale
arborelui ęi alte cInci exemplare in alvolele rămase Hbere din aliniamentul străzii Prolesor
Dr. Victor Babeş sau în alte zone deficitare de pe raza sectoruluí cu respectarea
prevederiior H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respeclând distanţa regiementară faţă de cIăd'işi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara eiUiui
2019.

La finaiizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 3041209,
aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadmi P.M.B, în vederea verificării inre
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelact
normativ.

Defrişarea arboreiui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei DireCde
Mediu nr. 6081/28.07.2016. -

Prezentui aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Minssterul (ru
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumenteior lstorice cu comple
şi modificările uiterioare.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de la data emfterii.
Tcaletare —3 ex. arbori (Detrişare — 1 ex. in declin biologic

J L

întocmlt,
Insp. Rorentina POPESCU t s

74
pibori in cnnsuItare/avi?e prbcri šn consultayafl4t), I

16. MAÍ ?O;o

_________________________________

f
Bd RegrnEsateIa nr 47.cdĘovaIOSOOI3.sedorS.Bąnxeştflomănia
TdO21S55oainŁ4o1E
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DIRECTOR EXECUTJV,
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Directia de Mediu
ROMANIA
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Nr. 204511608565: ——

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Farcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Q office@aess.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 10
Aleea Stogu nr. 1, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2186/14.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1608565
/19.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2045/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului i 0 din Aleea Stogu
nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
12.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare în vederea eliminărä riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice
Spaţiul verde spate bloc:

Q -6ex.Acersp.jarţar)020-3Ocm, h 10- 14m
- 1 ex. Fraxinus sp. Bitulpinal (frasin) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 40 - 45 cm, h 12 - i4 m
- 1 ex. Robinia sp. Bitulpinal (salcâm) 0 40 — 50 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 030 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus cerasifera (cireş) O 40 cm, h 10 m
Parcare faţă bloc:
- 1 ex. Robinia sp.bitulpinal (salcâm) 0 40 - 50 cm, h 12-14 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Parcare faţă bloc:
- i ex. Robinia sp. (salcâm) 0 40 cm, h i0 m — scorburi multiple pe trunchi, trunchi putred
- i ex. Acer sp. (arţar) 0 30 cm, h 10 m — trunchi şi cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
măsuri de prevenire a accidente!or sau deteriorarea construcţiilor din
aeriene, astfel

terenului Primăria
acces, Iuându-se
jur şi a reţelelor

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cnd poştal 050013, sector 5, Bucureşt, România
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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 (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echiiibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anuiui

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboriior avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării l2ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie),10 ex. în spaţiul verde ai blocuiui şi 2 ex. în alveolele din
parcare rămase Iibere după defrişarea arborilor, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de piantare din toamna anului 2018 —

primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,.

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren Q
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 apiicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrăriie de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 13 ex. arbori
Defrişare —2 ex. în declin biologic

DIHECTQR EXECUT1V,
Simona-Mariai

Întocmit
Insp. Fiorentína is ex/27 .04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB —

(http://w.pmb.ro/institutii/QrimariaJdirectiiĺdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuItare.ph), pe data de.JĹk .7JJ[J)
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Directia de Mediu

ROMANIA
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Nr. 204611608563 .?Sť 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Q Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -111 sector 5
office @ aess . ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P 55
Str. Novaci nr. 5, str. Moţoc nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2186/14.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 160855:
/19.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2046/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului P55 din str. Novaci
nr. 5, str. Moţoc nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 12.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocafltăţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 - 35 cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 15 - 25 cm, h 8 m
Spaţiul verde Iateral bloc, sc.2:
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 - 45 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Malus domestica (mar) O 30 cm, h 1 0 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 030 cm, h 10 m
Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:
- 3 ex. Acer sp. (artar) 020 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 50 cm, h 16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor
uscate

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, çod poştal 050013, şector5, Bucureşti, România
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Spaţiul verde spate bioc, sc. 2 şi 3:
- 5 ex. Acer sp. (artar) 020 - 25 cm, h 10 — 12 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 — 50 cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei)0 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Armeniaca vuigaris (cais) 020 cm, h 10 m
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (teDO 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 0 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 15 — 57 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Uimus (ulm)0 40 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal ai terenului Primăria
Sectoruiui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeielor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaĺetare —43 ex. arbori

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex/27 .042018

prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB 1ľ n rPnn
(http://w.pmb.ro/inslitutiiĺprimari&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbod in consuItare.pp), pe data de.Lb..Çą4J.

DIRECTOR EXECUTIV.
Simona-Mariai
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Nr. 2047/1608558 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

O Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 40, sc. 8
Str. Malcoci nr. 21, sector 5
-Domnul'
Str.

Referitor Ia adresa AES nr. 21 89/1 4.03.201 8, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1608558 /19.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2047/20.03.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde din spatele blocului 40, sc, 8 din str. nr. sector 5, vă

O facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 12.04.2017, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a voÍumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eüminărü riscului de trăngere şi
prăbuşíre a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabüe şi eliminarea ramurilor
uscate, degajarea cablurflor electrice
Spaţiul verde spate bloc, sc. 8:
-Sex.Tiliaspjtei)030—45 cm,h 12-14m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 45 cm, h 11 m
-1 ex.Acersp.(arţar)O2Ocm,hlOm
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20 cm, h 8 m

Bd Reia Ebsabela nr. 47, od po$ai D513, Sdůt 5, EcJreşzi. Pcnăs,ia

TctO2I305 55.00
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Spaţiul verdefaţă bloc, sc. 8:
- 1 ex. Tifla sp. (tei) 030 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcođuş) e 15 - 25 cm, h 6 -10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30 cm, h 1O m — eliminare şarpante uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriU Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

Menţionäm că Direcţia de Mediu a emis pentru această locaţie avizul nr.
1639/1404256/05.2016 prin care s-a aprobat toaletarea a 47 ex. arbori situaţi
în spaţiul verde aI blocului (inclusiv sc.8), aviz neexecutat.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 ani de Ia data emiterii,
Toaletare — 1O ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

1
- Întocmit

Insp. Florentrna POPESCU /5 /27.04.2018

prezentd aviz a tost postat pe site-uI PMB
(hilp.//www.prnb rDhnstiluliWcrirnańafd ‚ectiUdireçI mediwayize arbori In ccwlstĂIar&pvize arbori ki yQ.nsyIIpre.ChO), pe data de

Bd. Rena Elisaboia nr 37. cod pcştal 0SĘ013, sedor 5. Bucureşti. Rongn'a
Te1021 E5 55%.flL4OlG
hup JJw.n.pmb m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i j
Directia de Mediu .

I POMANIA
0', 3DIBISÂDOLtDIM IMPiUP4A

Nr. 2048í1608554 li..JAL2LUR...2O18 -

CĂm
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edflflare
Sewiciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibńtuä nr.9 -11, sector 5

C) Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str1 Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
-Doamna -

Sos. i i
- sector 5

ReferitDr Ia adresa AES nr. 2190/15.03.2018, inregistrată la P.M.B cu nr.
1608554/19.03.2016 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2048/20.03.2016, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea din spatele blocului 46,
Sos. Sălaj ‚ sectowl 5, în dreptul Iocului de pacare parcare amenaiată Iângă
patinuar, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in đata de 12.04.2016, s-a
inventadat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi đin intravilanul Iocalităţilor, cu mođificăhle şi
completăńle ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea

Q alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Alveolă parcare, în spatele blocului, în dreptul Ioculul de parcare
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 80 cm, h 14 m — cu scorbură profundă Ia bază, Iipsă cilindwl
central

Lucrăhle avizate se executa prin grija administratorului legal aI terenului Primäńa
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
produceńi de evenimente cu urmări neđońte şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunuhlor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăńlor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicändu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 6 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Rena Eisabeţa nť. 47, cod poştal O513. seaor5. Bucureşli, România
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia piantărll 6 ex.
arborl tineri cu baiot de pământ (cu diametru đe min. 7 cm şi înăiţime corespunzătoare
acestuia, in tuncţie de specie), 5 ex, în spaţiul verde al blocului şi un ex. în alveola din
parcare parcare, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţete de utUităţi, in
peńoađa optimă de plantare din toamna anului 201B — primăvara anului 2019.

La fînalizarea lucrărilor de piantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńficăńi in teren
a plantăriior in 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, în regim de urgenţä.

DeMşare — 1 ex. în declin biologic

ÎntocmIt,
Insp. Florentina POPESCU/ 5 exJE7.04.201S

prezenttd aviz a iost poslat pe sile.uI PMB
(bHyuivipmb.rçIinstţu!ü/pńmad&direcm1direçtia mediwavlzp arbod ki consiAwe/awze atarI in ypnsuharęphp), pe data

o

DiRECTOR EXECUTIV,
Slmona-Mariana POPA

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
llO 2O1S SĂBĂîOflM ÎMPpEUNÁ

Nr. 253311613443 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului A 36
Str. Lt. CoI. Constantin Marinescu nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 2777/04.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr 1613443
/04.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2533/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului A 36 din str. Lt. CoI.
Constantin Marinescu nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăriĺor
de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii

c) meteo nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate, degajarea cablurflor electrice
Platbanda de aliniament din faţa blocului:
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) e 20 cm, h 8 - 9 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) O 20 — 35 cm, h 8 - 10 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde fată bloc, sc. 1:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 40 cm, h 8m — cu scorburi multiple pe trunchi şi ciuperci
saprofite
Spaţiul verde Iateral —sc. 3, spre parc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30 cm, h lOm — cu trunchiul despicat de Ia zona de inserţie
până aproape de bază

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmânia
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în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerü
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor 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 Iucrărilor, privind:
respectarea avizuiui, respectarea 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului şi în alte zone deficitare de pe raza sectoruiui,
respectând distanţa reglementară faţă de c)ădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de
plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

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

Defrişarea arborilor avizaţi 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 biocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Menţionăm că pentw arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului A 36 Direcţia de Mediu
a emis avizui nr. 4052/1524791/10.2017 prin care s-a aprobat toaletarea a 37 ex. arbori şi
defrişarea a 2 ex. arbori situaţi în spaţiul verde aI blocului, ce conţine şi exemplarul din
specia Robinia.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de đefrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 4 ex. arbod
Defríşare —2 ex. În declin bŕologic

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-M,ąť na A

UE MEDiU

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU / s ex.102.05201 8

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB p
(httpi/www.pmbro/jnstitutij/prjmaçia/djrectjj/djrectja medluiavize arbori In consultare/avize arbori in consuItareph), pe data de..,i.ľ'.'.''-'
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
1I 201G I%1BÂI4 I',pniu,á

Nr. 253111613436 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

o
Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrlzare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. p 51, sc. 2
Str. EIev Nicolae Popovici nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2679/02.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1613436 /04.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2531/05.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde din faţa blocului P51, 50. 2 din str EIev Nicolae Popovici nr. 6, sector

o 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in data de
18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor ĺa condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea ramuriior
uscaie
Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) 030 cm, h 12 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 0 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 25 cm, h 10 m

Sd. Reina Eksabeta n, 47. cod poşal salcrS, 2ucurej. Runán

T&: 021 .3CS.S5 00
htipi/vna.rpmbm



- 2 ex. Populus sp. (plop) O 30 - 40 cm, h 14 - 16 m - Reducerea cu 1/2 a
volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare în vederea elimínărU riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şf eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —6 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marana POPA

ĺ

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU i s exJO2 .052018

16 MAJ 2U;a
prezentul avz a iost postaţ pe siIe-uI FMB
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Directia de Mediu
ROMANIA
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IU ‘Ai ‘t°
Nr. 2532ţ1613438 2018

CĂTHE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generaiă Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţi Ediiitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

o
Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a biocului nr, L 27
Sos. Alexandriei nr. 98, sector 5
- Doamna

Referitor Ia adresa AES nr 2508/27.03.2018, înregistrată ia RM.B cu
nr. 1613438 /04.04.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 2532/05.04.2018, prin

O care ne solicită emiterea avizului de speciaiitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde a( blocukii L 27 din sos. Alexandriei nr. 98, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui
iocalităţilor cu modificările şi completările in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrăriior de echilibrare în vederea eliminärii riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ja condiţii meteo nefavorabfle şi eiiminarea ramurflor
uscate
Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. pom fructifer O 20 cm, h 10 m

Bď Regina Ezabota nr. 47, d poşti O5 13. soaor5. Buanşt Ronânia
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-1 ex.Acersp. (arţar)O2Ocm, h lOm
- l ex. Tilia sp. (tei) 0 25 cm1 h 10 m
Spaţiul verde spate bloc:
- 2 ex. Prunus sp. (corcođuş) 0 25 -30 cm, h 10 m
-1 ex.Acersp.(arţar)O2Ocm, hlOm
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 10-12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 30 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/2 a volumului
ccronamentu!ui de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrări(or de echilibrare în
vederea eliminărü rîscu!ui de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi elîminarea ramurflor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea constwcţiilor 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 Bucureşti1 în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echllibrul Obiologic al acestora (cu excepţia eliminärii ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

Doamna Elena fladuica 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 emiterii.
Toaletare —9 ex. arbori

o
DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCUISexJQ2 05.2018

prezentul aviz a Iost pcs!al pe sit&uI PMB AŁ 2O
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu

.

POMAN IA
1011 :oI ÄsÄOlIĄIfl0EUNÁ

Nr. 253411613447 2018

cĂTFIE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generalä Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investivi Edifltare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

O Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrlzare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro
• Domnul
Str. sector 5

Referitor Ia ađresa AES nr. 2506/27.032018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1613447/04.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 2534/05.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbod situaţi în plantaţia de
aliniament a Dr Grigore Romniceanu Ia sector 5, vă facem cunoscut că ia verificarea
efectuată pe teren în data de 18.04.2018 s-a inventańat următowl material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi completădle ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Nonnele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti,
H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadwl
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Sucureşti, avizăm:

Toaletare:
O In aliniament stradal între nr.

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 40 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentului de
mari dimensiuni, cu aplicarea Iuc,'ărilor de echilibrare în vederea eliminării risoulu! de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavarabUe şi eliminarea ramurflor
uscaie
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In alinlament stradal Ia nr,
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 90 cm, h 5 m — cu scorbură profundă Ia bază şi cilindrul central
putred

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratoruIui legaI aI terenului Primăria
Sectowlui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
in perioada de repaus vegetativ a arborilor (phmăvarăitoamnă) pentru a nu fi afectat

64. Rena ELsabeta nr 47. =d pcştW 050213, salor5 Bucweşli, România

Tvl: 021.305 55.00
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echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- detrişarea şi scoalerea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiflor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Preclzăm că administratowl iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, pńvind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţI obllgaţia plantării a 6 ex. arbori tinerI cu balot
de pământ (cu diametw trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, in
funcţie de specie), unul în Iocul celui defrişat, după extragerea sistemelor radlculare ale
arborelui I alte cInci exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii Dr. Grigore
Romniceanu sau in alte zone deHcitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, in perioada optimă de planlare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La tinalizarea Iucrăńlor đe plantare conĺ. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, in vederea veńficăńi în teren
a plantărilor Tn compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad, 4 din aceIaşi act Q
normativ.

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de MInisterul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex. arbore
Defrişare — 1 ex. în declin bio!ogic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

- Q
Intocmit,

‘ —1
R ‘3a. ‘Q Insp. Florentina POPESCUísexjo.os.oio

k
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Directia de Mediu ..
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Nr. 2536/1613450 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrlzare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. V 35, sc. l
Aleea Botorani nr. 3, sector 5
-Domnull
Aleea ‚ sector5

Referitor Ia adresa AES nr. 2786/04.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1613450 /05.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2536/05.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în
spaţiul verde din dreapla intrării în blocul V 35, sc. 1 din Aleea Botorani nr. 3,
sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform

O
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a voiumuĺui coronamentelor de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscuIui de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabűe şi eüminarea ramurflor
uscate
Spaţiul verđe Iateral — spate bloc, sc.1:
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 20 — 25 cm, h 8 -10 m, înclinaţi spre stradă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6

Bd. Regina EIsabeta nr 47. codpcşta? a50013. sedar 5. Bucureşb, RomânW
reia2i.3c5.55 00
hIlpiM'vnwpmb m



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 echllibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

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

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA

(
Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU 15 ęxJO2 .052018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

M&L 7018
2716/1599812 2018

CĂTRE

Spre ştiinţă
Domnul n
Str nr • sector 5

Referitor la adresa domnului Cîrstea., inregistrată la P.M.B cu0t1599812/15.02.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1233/16.02.2018 privind toaletarea unui ex. arbore situat în
curtea imobilului din str. nr ‚ sectorul 5 şi în urma răspunsului Direcţiei de
Impozite şi Taxe Iocale sector 5 prin caťe s-a comunicat proprietarul terenului pe care se
află arborele înregistrat Ia Direcţĺa de Mediu cu nr. 2716/13.04.2018, vă facem cunoscut că
Ia verificarea efectuată pe teren în data de 22.02.2018, s-a inventariat următorul material

(3 dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
In curtea imobflului, Ia Iimita de proprietate:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 30 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului, evacuându
se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct.
6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a 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 eliminăńi ramurilor
uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului terenului pe care se află
arborele sau neimplicarea acestuia, conform Codului Civil art. 612, 613, proprietarul
Iegal aI terenului afectat de arbore poate interveni asupra ramurilor care afectează
cladirea anexa.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit,

zeuIavizĄ:tMB
mediu/avize axboń osuarWave asbodincM:::hphpedat:dLik?oţg

Bd. Regina Elisabeta n . 050013. sector 5, Bucureşti, Románia
TeI: 021.305.5500
http://www.pmb,ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Directia de Mediu

ROMANIA
ţ9l62OIBISÁPBÄTOOrM iMPOEUNÄ

MAI 2018
Nr. 171511605750 2018

CĂ TRE

Str. - nr. Ę sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1605750/08.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1715/09.03.2018, prin care

O
ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea

din str. - nr. sectorul 5, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.04.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.MB. 304/2009, avizăm

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiunĄ cu

aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate
In Iateral imobil, spre Str. j

- 10 ex. Populus sp. (plop) 0 40 - 6Ocm, h 14 - 16 m - Reducerea cu
1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiunĄ cu aplica rea Iucrărflor de
echilibrare în vederea eliminărë riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

O condiţii meteo nefavorabue şi eĺiminarea ramurflor uscate
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 050 cm, h 10 m
- 7 ex. Populus sp. (plop) 0 50 - 6Ocm, h 14 - 16 m (aI doflea rând de

arborQ- Reducerea cu 1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni,
cu aplicarea IucrărÜor de echiübrare în vederea eliminărü ńscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabfle şi eiimina rea ramuriior
uscate
In Iateral imobîI, Iatura dinspre case:

- 7 ex. Populus sp. (plop) O 40 - 8Ocm, h 14 - 16 m - Reducerea cu
1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi elimina rea ramurilor uscate

- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 80 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 050 cm, h 12 m

Bd. Regina Etisabeta nr. 47. cod poştal 050013, şector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.305.55.00
htţp://www.pmbro



- 1 ex. Tilia sp. (teD 040 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. multitulpinal (ar[ar) O 20 — 40 cm, h 9 — lOm
- 4 ex. Acer sp. (ańar) O 25 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20 - 25 cm, h 9 - 10 m
- 7 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 - 25 cm, h 9 - 10 m

Arbori în declin biologic:
In Iateral imobil, spre Str.'

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, h 8 m — uscat 80%
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 12 m — uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) O SOcm, h 10 m — uscat 1 00%

In Iateral imobîI, Iatura dinspre case:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 30 cm, h lOm — cu despicături multiple pe

trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 20 cm, h 8 m — uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, h 12 m — cu scorbură profundă pe

trunchi, cilindrul central cu zone putrede ľ)
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 10 m — cu scorbură Ia aproximativ

1 ‚5m pe trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 80 cm, h 10 m — cu trunchiul şi cilindrul

central putred
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 80 cm, h 10 m — crescut lipit de gard

şi spatele imobilului vecin, sistemele radiculare ale arborilor afectează clădirea
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20 - 50 cm, h 10 - 12 m — crescut la

aprox. 10 cm de spatele imobilului vecin, sistemul radicular al arborelui afectează
clădirea

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h 8 m — cu scorburi multiple pe trunchi,
atacat de acarieni

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal
aI terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor d''
jur şí a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. ni.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a
celor 14 ex. arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea
documentaţiei, Ia Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu
Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româna
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- actui de proprietate a imobiluiui;
- angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în

compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia piantării a 64 ex. arbori tineri cu baiot de pământ (cu
diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de Ia sediui Direcţiei de Mediu din
PMB - b-dui Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saiigny,
Serviciui Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-
14.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 50 ex. + 10 ex în decĺin biolgic + 4 ex. Uscate 80 — 100%,
eliberarea avizului de defrişare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentîna POPESCU /5 ex./23.04.2018

prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMR
(hltp://wpmb.ro/institutii/primaria/directii/direcIia mediu/avize arboń n consultare/avize arbori in consultarephp), pe data de

până Ia

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5. BucureştL România
Tet 021205.5500 int 4016
http .fíwvąw.pmb ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •lţ2..:;.::.
Directia de Mediu

ROMANIA
TOIS-2018 ISÁPBÄţCIM 1MPDEUNÄ

Nr.1838/1607222 2018

CĂTRE

Str. - nr. sector 5

Referitor Ia e - mailul dvs., înregistrat Ia P.M.B cu nr. 1607222/14.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1838/18.03.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborii situau în curtea din str. . nr

sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea etectuată pe teren în data de 20.04.2018,

Q
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
ln Iateral imobiI, spre str.

- 7 ex. Populus sp. (plop) 0 40 - SOcm, h 12 - 14 m - Reducerea cu 1/3 a volumului
coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea
eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţü meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 30 cmT h 1Q m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamententului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor la condiţii meteo nefavorabile şi
eflminarea ramurilor uscate

In Iateral imobil, spre str...
- 18 ex. Populus sp. (plop) io 30 - 9Ocm, h 12 - 14 m - Reducerea cu 1/3 a

volumului coronamententelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi

Q eflminarea ramurilor
In Iateral imobil, spre str.

- 21 ex. Populus sp. (plop) 0 30 — 80 cm, h 16 - 18 m - Reducerea cu 1/2 a
volumului coronamententelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo neťavorabfle şi
eiiminarea ramurilor uscate

Arbori în declin biologic:
In Iateral imobiI, spre str. -

- 2 ex. Populus sp. (plop) 040 - 50 cm, h 4 m — uscaţi 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 BOcm, h 12 m — cu scorburi Ia bază, sistemul radicular de

suprafaţă putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 SOcm, h 12 m — cu trunchiul uscat şi putred Ia vârf,

cilindrul central putred Ia bază şi atacat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 lOOcm, h 6 m — uscat 100%
- 1 ex. Fopulus sp. (plop) 0 BOcm, h 12 m cu cele două şarpante putrede şi uscate Ia

vârf, scorbură Ia bază

Bd. Regha Elisabeta nr. 47, cod paştaí C51J, şeçtor5, Bucureşti România
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- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 1O m — cu trunchiul uscat şi putred Ia vârf şi
atacat de acarieni

- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 1 0 m — cu trunchiul, cilindrul cental putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 7Ocm, h 10 m — cu trunchiul putred Ia bază, scorbură

profundă Ia aproximativ 3 m de soI
- 1 ex. Populus sp. (plop) O SOcm, h 10 m — cu scorburi multiple pe trunchi, cilindrul

central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) O
- 1 ex. Populus sp. (plop) O
- 1 ex. Populus sp. (plop)

cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60cm, h 3 m — uscat 100%, prezintă ciuperci saprofite pe

trunchi
- 1 ex. Populus sp. (plop) O

In Iateral imobil, spre str.
- 1 ex. Populus sp. (plop) O
- 1 ex. Populus sp. (plop) O
- 1 ex. Populus sp. (plop)

atacat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop)

scorbură profundă pe şarpantă
- 1 ex. Populus sp. (plop) O

cilindrul central putred
- 3 ex. Populus sp. (plop) O
- 1 ex. Populus sp. (plop) O
- 1 ex. Populus sp. (plop) O
- 1 ex. Populus sp. (plop) O

cilindrul central putred
In Iateral imobil spre str.

- 1 ex. Populus sp. (plop) O
- 1 ex. Populus sp. (plop) O
- 1 ex. Populus sp. (plop)

central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 8Ocm, h 10 m — cu ciuperci saprofite multiple pe trunchi
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 12 m — cu scorburi multiple pe trunchi şi cilind

central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 7Ocm, h 12 m — cu despicături multiple pe trunchi, atacat

de acarieni
Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI terenului,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform
art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

4Ocm, h 10 m — uscat 80%
6Ocm, h 8 m — uscat 100%
O BOcm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia bază, Iipsă

BOcm. h 3 m — uscat 80%

lOOcm, h8m—uscatloo%
6Ocm, h 12 m — cu trunchiul putred Ia bază
O BOcm, h 10 m — cu trunchiul uscat şi putred Ia vârf

O BOcm, h 14 m — cu trunchiul uscat şi putred Ia vârf şi

BOcm, h 12 m — cu scorbură Ia aproximativ 3 m pe trunchi,

50 cm, h 5- 10 m — uscaţi 70 - 100%
4Ocm, h 10 m — cu trunchiul uscat şi putred Ia vârf
BOcm,h lOm—uscat7o%
3Ocm, h 10 m — cu scorbură Ia aproximativ 1 m pe trunchi,

lOOcm, h 4 m —

5Ocm, h 12 m —

O 6Ocm, h 14

uscat 80%
cu o şarpantă putredă, dezechilibrat
m — cu trunchiul putred Ia bază, cilindrul

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Fentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 32 ex.
arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centrul
de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector
5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
-angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea

arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 127 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul
Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, SeMciul Avize şi Acorduri, în
ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 47 ex. +19 ex în decĺin bioĺgic + 13 ex. Uscate 70 — 100%, până Ia eliberarea
avizului de defrişare

DIHECTOH EXECUTIV,
Simona-M

lntocmit,
Insp. Florentina POPESCU i 5 ex./25.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 4,
(http:iĺwww.mb.roíinstitutiiiprfmari&directiiídirectia mediu/avize arbori in consultareiavize arbori in consultare.php), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
TeI: 02I30555.OOint. 4016
http://www.pmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .flţ:%.:;.:.:.
Directia de Mediu

.

ROMANIA
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Nr. 2038/1608537 JiAĹ.2WR 2018

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Sewiciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

O
Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Domnul

Referitor Ia adresa AES nr. 2198/15.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1608537/19.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2038/20.03.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de sDecialitate pentru un arbore situat in platbanda din spatele blocului M

str. I nr. ‚ sectorul 5, în dreptul Iocului de pacare nr. vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2018, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţülor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Platbandă parcare, în spatele blocului, în dreptul Iocului de parcare nr.
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 60 cm, h 12 m — cu scorbură profundă Ia bază, Iipsă
cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

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

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



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), in spaţiul verde aI blocului şi platbandă parcare, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, in perioada optimă de plantare din
toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

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

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Oirecţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016, în regim de urgenţă.

Oetrişare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
a POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/5 ex/16.04.2018

o

prezentul aviz a tDst postat pe site-uI PMB
(htt://w.pmbrohinstitutii/primari&directä/directia mediu/aviza arbori in consultare/avize arbori n consultare.&rn), pe data

de OM4t.

Bd. Regina Elisabeta n 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, România
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Nr. 2041/1608583 2018

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Seniiciul Administrare Spaţü Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Q
Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibdturi nr 9 -11, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului 86 C
Str.Năsăud nr. 70, Sector 5
- Domnul

Referitor Ia adresa AES nr. 1720/28.02.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1608583/19.03.2018 şi Ia Direcţia d4 Mediu cu nr. 2041/20.03.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din faţa blocului 86C,
str. Năsăud nr. ;o, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 12.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a

Ç spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea
şi întreţinerea alveole!or stradale din cadrul plantaţUlor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc aplecat peste Iocurile de parcare nr. :‚
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 8 m — înclinat la mai mult de 45° faţă de orizontală
îngreunând circulaţia pietonală prin dreptul acestuia, iar coronamentul arborelui este aplecat
peste Iocurile de parcare
In aliniament stradal, în dreptul imobilului cu nr.

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 100 cm, h 14 m — cu trunchiul arborelui despicat în două
Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ pcştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Rcmânia
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a 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 vegetai, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării 12 ex.
arbori tineri cu baiot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie),6 ex. în spaţiul verde aI blocului şi 6 ex. în plantaţia de
aliniament a străzii Năsăud, înclusiv în alveola rămasă liberă după defrişarea arborelui,
respectând distanţa reglementară faţă de ciădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de
piantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 aiin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dh-ectia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantăriior în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare —2 ex. in decĺin bioĺogic

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./26.04,201 8

o

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://wwwpmb.ro/institutiiiprimari&directi/directia mediu/avize arbod In consullar&avize arbori in consuItare.h), pe data

de
O & MA[ 7Üţ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •ţ;:ş.:::.1

Directia de Mediu
ROMANIA
ID1S-żola I SAPBAŢOPIM TvpEUNÁ

Nr. 204211608578 ....L.?9! 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

cD

____________

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P78, sc.2 —

Str. Dorneasca nr. 18, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 1438/20.02.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1608578
/19.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2042/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborU situaţi în spaţiul verde aI blocului P78, sc. 2 din str.
Dorneasca nr. 18, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 12.04.2017, s-a inventariat următorul materiał dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 2 ex. pomi fructiferi O 20 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp.bitulpinala (salcie) 0 25 - 30 cm, h 10 - 14m — tulpina de 0 30 cm va fi
toaletată conform prevederilor de mai sus, iar tulpina de 0 25 cm va fi eliminată deoarece
este uscată 100%
- 3 ex. Populus sp. (plop) 0 20 - 50 cm, h 10 - 16 m- Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu apĺicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde Iateral - spate bloc, sc. 2:
- 1 ex. pom fructifer O 20 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 60 cm, h 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 020 cm, h 10 - 14m —

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 30 cm, h 10 m - Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor
uscate

Bd. flegna Elisabeta nr. 47, cod poşta 050013, sector 5, Sucureşti, Româna
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Spaţiul verde Iateral bloc, sc. 2, spre părculeţ:
- 5 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 020 - 25 cm, h 1O - 12 m
- 3 ex. Acer sp. (ar[ar) 020 - 35 cm, h 1O - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 60 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h 12 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 020 cm, h 10 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerfl 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 Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
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 deQ
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru lucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare—21 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

14. L' Jf
ĺĺi
iI Intocmit,

‘ Insp. Florentina POPESCU i 5 ex./26.04201 8

%‚

‘d
preznhiiĂłt postat pe site-uI PMB
(http:/iwwwpmb.ro/institutii/primaria/directiiidirectia mediu/avize arbori in consultareiavize arbori in consultare.php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ulţ2..::.:.:...

Directia de Mediu .

ROMAN IA
1010 2070 I Ap0Ăţ0QflĄ IM001UNÁ

Nr. 2043/1608572 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Q
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 4
Aleea Costineşti nr. 7, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2184/14.03.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr. 1608572
/19.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2043/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 4 din Aleea
Costineşti nr. 7, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
12.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărflor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice
Spaţiul verde lateral bloc, sc. 2:
- 5 ex. Aesculus sp. (castan) 030 - 50 cm, h 10 - 12 m
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Acer sp. (artar) 030 cm, h 10 m
- 3ex. Aesculus sp. (castan) 030 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 - 50 cm1 h 10 - 14 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 20 cm, h 10 m
Spaţiul verde Iateral bloc, sc. 1:
- t ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 25 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 50 cm, h 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 40 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/2 a volumului cQronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşíre a ramurflor Ia condiţä meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor
uscate

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, Rcmánia
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Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcäm) 030 cm, h 12 m
- 2 ex. Acersp. (arţar) 020 cm, h 10 - 11 m
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 2:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, h 10 m — scorburi multiple pe trunchi, trunchi putred
In aliniamentul aleii Costineşti, vis a vis intrarea in sc.2 bI.4:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, h 14 m — scorbură pe toată Iungimea trunchiului,
cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea 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.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării 12 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie),6 ex. în spaţiul verde aI blocului şi 6 ex. în plantaţia de
aliniament a străzii Aleea Costineşti, înclusiv în alveola rămasă Iiberă după defrişarea
arborelui, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 26 ex. arbori
Defrişare —2 ex. în declŕn bioIogic

DIRECTO ‚‚ ‘TIV,
Simona;PA

ĺĺfli .
(( J4äţi )) Întocmit,
\\ ťe' 1/ J Insp. Florentina ‚5 ex./?5-04.201 8

prezentul aviz ůsostf ç(iI PMB
(http://www.pmb.rô/MtÎ1,ćari&directiiJdirectia mediu/avize arbori in consuttare/avize arbori in consulta/e,php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
l9I 2DIBSÄoOĂTOOľM MPPEUNÄ

Nŕ. 21 61/1 609239

CĂTRE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţetor Publice — Bucureşti
Serviciul Patrimoniu, Documente şi Servicii Interne

Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 8055/16.03.2018 înregistrată la P.M.B cu nr.
1609239/20.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2161/21.03.2018 prin care ne solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al Administraţiei
Sector 4 a Finanţelor Publice din Bdul Pieptănari . .‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia

Q verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm;

Toaletare:
Curte interioară:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 50 cm, h 18 m- Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărä riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului legal aI terenului,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţUlor 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

Q excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

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

DIRECTOR EXECUTiVĚ
Simona-Mariana PQP4,0

J Întocmit

\ \ Insp. Florentina P3%exm.a4.2o18 04 44,
prezentul av'z a fost postat pe site uI FMB
(http://ww.pmb.ro/institutii/primari&directiYdirectia mediwavize arbori in consultare/avize arboń in consultare.php), pe data....
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- PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
l 9112019 I SĂPBĂTOPIM ŢMPOEUNÁ

___-

MAL2O18 —

Nr. 2271/1609716 2018

CĂ TRE
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davfla"

Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2

Căminul studenţesc A2
Str. Inginer Pascal nr. 25-37;, sector 6

O Referitor Ia adresa dvs. Nr. 6662/20.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1609716/22.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2271/26.03.2018, prin
care ne solicitaţi emiterea avizului de speciaiitate pentru arborii situaţi în curtea
căminului studenţesc A2 din str. inginer Pascal nr. 25

-
37, sector 6, vă facem

cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul iocalităţilor,
cu modificăriie şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiuni, cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramuriĺor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurîlor
uscate

In Iateral teren baschet:

Q - 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, h 10 m
- 3 ex. Quercus sp. (stejar) 020 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 050 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. bituipinai (ulm) 0 50 cm, h 12 m

In faţa intrărü în cămin:
- 4 ex. Quercus sp. (stejar) 050 - 70 cm, h 12 - 14 m
- 4 ex. Quercus sp. (stejar) 0 50 - 70 cm, h 12 - 14 m — se vor executa şi

Iucrările de îndepărtare iederă
- 1 ex. Gieditsia sp. (giădiţă) 0 80 cm, h 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 SOcm, h 14 m - Reducerea cu 1/2 a

voĺumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrărflor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
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În Iateral cămin:
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) O 25 cm, h 10 m
- 4 ex. GIedsia sp. (glădiţă) 0 25 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (giădiţă) 0 100 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/3 a

volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Acer sp. (artar) 020 cm, h 10 m
- 2 ex. Morus sp. (dud) 030 cm, h 12 m

In spate cămin:
- 2 ex. Populus sp. (plop) e 60 - 8Ocm, h 14 - 18 m - Reducerea cu

1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
In Iateral cămin, curte interioară: O

- 5 ex. Populus sp. (plop) O 40 - 6Ocm, h 12 - 14 m - Reducerea cu
1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia
condiţü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. multitulpinal (frasin) O 10 - 15 cm, b lOm

Arbori în declin biologic:
In Iateral imobil alee intrare în cămin:

- 1 ex. Acer sp. (plop) 0 25 cm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia
aproximativ 1,5 m de soI

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, h 16 m — cu trunchiul putred, atacat
de acarieni
In ľateral cămin:

- 1 ex. Gleditsia sp. bitulpinală (glădiţă) O 20 - 30 cm, h 10 - 12 m ‚

exfoliată, Iipsa scoarţă, pe 50% din suprafaţa trunchiurilor, cilindreie centrale cu
despicături multiple

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) e 25 cm, h 10 m - Iipsa scoarţă, cilindrul
central putred, atacat de acarieni
In spate cămin:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 30 cm, h 4 m — cu scorburi multiple pe
trunchi, cilindrul central putred

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal
aI terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene, 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 (primăvară-toamnă) pentru
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a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a
celor 5 ex. arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea
documentaţiei, Ia Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu
Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în

compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia plantării a 30 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu
diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de

O specie, cu coronament format).
Formularul angajamentului se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu din

PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny,
Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-
14.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 39 ex. + 5 ex în declŕn biolgic, până Ia eliberarea avizului de
defrişare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M PA

Întocmit,
Jnsp. Florentina POPESCU / 5 ex125042018

prezentui aviz a lost postat pe site-ul PMB O 4, MAÎ 1O1
(http://iw.pmbro/institutiUorimarÉ&directÉi/directia mediu/pvize arbod in consułtar&pvlze arbori in consultare.php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
IGl 8.201 E I SÂPSÁmPIM TMPDEUNÂ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţía Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare !nvestiţü Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Urmare a vizitei în teren efectuate de inspectorii SeMciului Monitorizare Spaţii Verzi
şi Serviciului Acorduń şi Avize în data de 08.05.2018, pentru verificarea stării de viabilitate a
arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a Buievardului Regina Elisabeta (între Calea
Victoriei şi Bulevardul Kogălniceanu), vă facem cunoscut că s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
uterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normee de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea aiveolelor
stradale din cadrul piantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Aliniament stradal, numere cu soţ:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin)O 40 - 50 cm, h 9 - i 0 m — fată Cercul Militar- Reducerea
cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurflor electrice

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin)O 25 - 30 cm, h 8 - 1O m — fată Biblioteca Militară
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurUor uscate, degajarea cablurilor electrice, eliminare drajoni

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin)O 30 cm, h 8 - 9 m — fată nr. 30 - eliminarea ramurilor
uscate, degajarea cablurflor electrice, cu aplicarea lucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor la condiţii meteo nefavorabfle,
eliminare drajoni

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin)O 10 - 25 cm1 h 6 - 9 m — fată nr 30 - eliminarea
ramurilor usca te, degajarea cablurUor
vederea eliminărü riscului de frângere şi

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin)O 10
ramurflor uscate, degajarea cablurUor
vederea eliminărü riscului de frângere şi

- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin)O 10
ramurflor usca te, dega]area cablurflor
vederea eliminărü riscului de frângere şi

electrice, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în
prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabfle,
- 25 cm, h 6 - 9 m — fată parc Cişmigiu- eliminarea
electrice, cu aplica rea IucrărUor de echilibrare în
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle,
- 25 cm, h 6 - 9 m — fată parc Cişmigiu- eliminarea
electrice, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabÜe,

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti. România
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- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin)O 40 - 50 cm, h 9 - 10 m — Schitu Măgureanu şi Piaţa
Kogălniceanu - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurflor
electrice
Aliniament stradal, numere fără soţ:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 30 cm, h 8 m- faţă hotel Bulevard- eliminarea ramurilor
uscate, degajarea cablurflor electrice, cu aplica rea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţü meteo nefavorabfle

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20 cm, h 8 m — faţă KFS - eliminarea ramurflor
uscate, degajarea cablurflor electrice, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor la condiţii meteo nefavorabfle

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 10 - 15 cm, h 6 -7 m — faţă Prego - eliminarea.
ramuruor uscate, degajaréa cablurUor electrice, cu aplicarea Iucrărilor de' echilibrare în
vederea eliminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 15 - 40 cm, h 8 -10 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 8 m — faţă Arhivele Statului- Reducerea cu
1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuruor Ia condiţii meteo nefavorabfle
şi eliminarea ramurdor uscate, degajarea cablurUor electrice

- 14 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20 - 40 cm, h 8 - 12 m — între Arhivele Statului si
Piaţa Kogălniceanu- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurUor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cabludlor
electrice

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradal, numere fără soţ:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 10 cm, h 6 - fată Hotel Bulevard - uscat 1 00%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 10 cm, h 6 m - faţă KFC - uscat 80%- avizat spre

defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783/1512090/06.2018
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, h 8 m - fată Cristian Tour - uscat 90%- (3

avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783/1512090/06.2018
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, h 8 m - faţă Teatrul Elisabeta - uscat 95%-

avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783/1512090/06.2018
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 cm, h 10 m - Ia nr. 55- uscat 95%
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 - 30 cm, h 8 - 9 m - faţă Registratură PMB -

uscaţi 100%- avizaţi spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 11512090/06.2018
Aliniament stradal, numere cu soţ,:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 - 25 cm, Ii 8 - 9 m - faţă parc Cişmigiu - uscaţi
80 - 100%- avizaţi spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 11512090106.2018

Menţionăm că între Calea Victoriei şi Piaţa Kogălniceanu au fost inventariate 2
alveole stradale Iibere pentru care aveţi următoareie obligaţii:

1. completarea acestora, în toamna anului 2018, prin piantare de arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie);
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2. acoperire acestora şi a celorlalte alveolele stradale situate in plantaţia de
aliniament administrată de dvs., în regim de urgenţă, cu gazon conform art.1, aliniatul a —

H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea aveoIeIor stradale din cadrul
plantaţiiior de aliniament din Municipiul Bucureşti.

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectowlui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anuiui).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de, evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

Q
aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetat, in compensarea arboriţor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1O ex arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în plantaţia de aliniament după extragerea rădăcinilor arborilor uscaţi defrişaţi,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de
plantare din toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim đe urgenţă.

Toaletare —54 ex. arboń
Defrişare— lOex. uscat 80- 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. S.A.A. - Florentina POPESCU/5 ex/14052018 1ĺ
Insp. &ÎvLS. V. - VioreI DUMBRA VĂ

-J

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(httpj/vĄvw.pmb.ro/institutiifprimarialdirectiiidirectia medjujavjze arbori in consultarefavize arbori in consultarerhp), pe data

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
I ROMANIA

IIa 2oIe I SÄOBÁrOOIM iMOEUNÄ

NdűąJ

CĂ TRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Urmare a vizitei în teren efectuate de inspectorii Serviciului Monitorizare Spaţii Verzi
şi Serviciului Acorduri şi Avize în data de 08.05.2018, pentru verificarea stării de viabilitate a
arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a Bulevardului Kogălniceanu (între Piaţa
Kogălniceanu şi Piaţa Operei), vă facem cunoscut că s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

Q spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti si H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Aliniament stradal, numere cu soţ:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin)O 30 - 50 cm, h 9 - 10 m — Piaţa Kogălniceanu -

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de frăngere şiprăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurUor electrice

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h 8 m - eliminarea ramurilor uscate, degajarea
cabĺurilor electrice, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle,

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 - 50 cm, h B - 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi

O eliminarea ramuńlor uscate, degajarea cablurUor electrice, eliminare drajoni
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 60 - 80 cm, h 10 -12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrărflor de echilibrare in vederea
eliminărä riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, eliminare drajoni

Aliniament stradal, numere fără soţ:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 - 40 cm, h 8 - 10 m - Piaţa kogălniceanu -

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabue şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cabluruor electrice

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 50 cm, h 10 m - Ia nr. 13 - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor usca te, degajarea cablurilor electrice

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 - 40 cm, h 8 - 10 m - Ia nr. 13 - Reducerea cu 1/4
a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

Bd. RegŢna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşth Romănia
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vederea ehminărü riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramurUor ia condiţii meteo nefavordbfle
şi ehminarea ramuriior uscate, degajarea cabiuriior eiectrice

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin)0 40 cm, h 12 m — Reducerea cu 1/4 a voiumuiui
coronamentuiui de mari dimensiunĄ cu aphcarea iucrăriior de echüibrare în vederea
eliminărä riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramurflor ĺa condiţii meteo nefavorabile şi
ehminarea ramuriior uscate, degajarea cablurilor eiectrice

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm)O 50 cm, h 12 m — la nr. 45 - Reducerea cu 1/4 a voiumului
coronamentuiui de mari dimensiuni, cu aplica rea iucrăriior de echüibrare în vederea
ehminărë riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramurflor ia condiţii meteo nefavorabUe şi
eiiminarea ramuriior uscate, degajarea cablurflor eiectrice

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm)0 50 cm, h 12 m — între nr. 49 — 55 - Reducerea cu 1/4 a
voiumuiui coronamenteior de mari dimensiuni, cu aphcarea iucrărilor de echihbrare în
vederea ehminărü riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabUe
şi ehminarea ramurflor uscate, degajarea cablurilor eiectrice

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 - 40 cm, h 8 - 10 m - între nr. 49 — 55 - Reducerea
cu 1/4 a voiumului coronamenteior be mari dimensiuni, cu aphcarea iucrărflor de echitibrare
în vederea eiiminărü riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramurflor ia condiţii meteo
nefavorabfle şi ehminarea ramurilor uscate, degajarea cabíurflor eiectrice

uscaţi 100%
- uscaţi 1 00%-

uscat 100%-

cu scorbură

Ia nr. 1O - uscat 100%
7 - lOm - faţă Facultatea de Drept -

2275, 2783/1512090/06.2018
faţă Facultatea de Drept
6 — 8 m - faţă cămine Facultatea de
conform aviz 2173, 2275, 2783

cm, h 10 m - faţă oficiul poştal - cu două scorburi

- uscaţi 1 00%-

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradal, numere fără soţ,:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 50
profunde pe trunchi, Iipsă cilindrul central

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 050 cm, h 10 m - faţă nr.21 - uscat 100%- avizat spre
defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783/1512090/06.2018

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 8 - 80 cm, h 3 - 12m - faţă nr.39 - 47
avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783/1512090/06.2018

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 10 - 11 m - faţă nr.39 - 47 -

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 - 70 cm, h 8 - 12m - faţă nr.55
avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018
Aliniament stradal, numere cu soţ:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 50 cm, h 10 m - faţă hotel Veneţia -

avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 50 cm, h 10 m — în staţia de autobuze -

profundă Ia bază, scorburi multiple pe trunchi
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 40 cm, h 7 m -

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 - 80 cm, h
uscaţi 100%- avizat spre defrişare conform aviz 2173,

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h lOm -

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 10 - 40 cm, h
Drept - uscaţi 100%- avizat spre defrişare
/1512090/06.2018

Menţionăm că între Piaţa Kogălniceanu şi Piaţa Qperei au fost inventariate 9
alveole stradale Iibere pentru care aveţi următoarele obligaţii:

1. completarea acestora, în toamna anului 2018, prin plantare de arbori tíneri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie);

2. acoperire acestora şi a celorlalte alveolele stradale situate in plantaţia de
aliniament administrată de dvs., în regim de urgenţă, cu gazon conform art.1, aliniatul a —

H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaWlor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Deasemenea s-a constatat că exemplarele din specia Thuja (tuia) plantate în
containere, în faţa parcului Cişmigiu, sunt uscate în proporţie de 40 - 80% şi necesită
executarea tăierflor de întreţinere, eliminarea ramurflor uscate/înlocuirea exemplareior
uscate

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului A.L.P.A.B.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, 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 (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia e!iminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI tereuIui 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.

Q Pentru reřacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 34 ex arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în plantaţia de aliniament după extragerea rădăcinilor arborilor defdşaţi şi alveolelor
libere din plantaţia de aliniament a bulevardului Kogălniceanu, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna
anului 2018.

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaĺetare — 26 ex. arbori
Defrişare — 22 ex. uscat 8O - WO% +2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana PŐPArr «

Întocmit
- Insp. S.A.A. - Florentina POPĘŞÇU,5 ex.I1 405.2018

insp. & M. & V. - Viorel DUMBRA VA

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/Iwwwpmb.ro/instiiutii/primari&direcUi/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php pe data
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
1,10 t3l tA0ÁTc0i.. ULUl4A

Nr. 2966, 3083, 345711617967, 1618741, 1622349 2018

CĂTRE
Primăria Sectoruiui 5

Direcţia Generaiă Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMdui Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11, sector 5

Spre ştünţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA
Str, Fabrica de Chibńturi nr. 9 -11, sector 5
ornceaes5. ro
- Asociaţia de proprietari a bloculul nr. V69,sc. 1 şl 2
Str. Lt. CoI. Constantin Mańnescu nr. 7, sector 5

() -Dornnul -

Referitor Ia e — mallurile domnului -
— Bogdan şi adresa AES nr.

3460124.04.2018, Tnreglstrate Ia P.M.B cu nr. 1617967/24.04.2018, 1618741/25.04.2018,
1622349/06.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2966/24.04.2018, 3083126.04.2018,
3457109.05.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi
in spaţiul verde aI blocului V 69, sc. 1 şi 2 din str. Lt. CoI. Constantin Madnescu nr. 7,
sector 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren in data de 06.05.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi adminlstrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor cu modificările şi
completările in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avlzăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrădlor
de echilibrare în vedema eliminădi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuölor Ia condiţii
meteo nefavorabue şi eliminarea ramurüor uscaie, degajarea cabiurflor eiectrice
Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:
-2ex.TIIlasp.(tei)025-3Ocm,h12-14 m
Spaţiul verđe spate bloc sc. 1:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasln) ® 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Popuius sp. (plop) @ 40 - 50 cm, h 14 -16 m- Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea IucrăŔIor de echüibrare în vederea
eliminădi riscului de ťrăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü meieo nefavorabi(e şi
eliminarea ramurilor uscate
Spaţlul verde spate bloc sc. 2:
-2ex.Fraxinussp.(frasin)@20-3Ocm,hlO-12 m
Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:
-2ex.lîliasp.(tei)O2Ocm,hB-9 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. Bitulpinal (tei) O 15 — 17 cm, h 8 - 9 m
Spaţlul verde Iaterai bloc, sc.2:
- 1 ex. Morus sp. (dud) @ 2Scm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp.tritulpinal (arţar) O 10-l7cm, h7-9m

Bd. Re9na EIibe(a rw 47 d poflIOSCOl3, .. 5. &iostfl, Rcn&,ă
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- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
Defrişare cu extragerea rădăcinilor

Spaţiul verde lateral bloc, sc.2:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 30 cm, h 12 m — uscat 100%
-1 ex. pomfructiferOlocm, h4m—uscatloo%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, cu acordul asoc(aţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aedene, astfel:

- toa!eiarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
in perioada de repaus vegetaUv a arborilor (primăvarăltoamnă) pentru a nu fI afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia ellminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anulul

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evltarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
đendrologic tănăr.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţieí lucrăriior, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăiedlor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art 6, pcŁ 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defńşare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchlului de mln. 7 cm şi Tnălţime corespunzătoare acestuia, in
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocullui respectănd distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvära
anului 2019.

Ła finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńficării în teren
a plantăňlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din acelaşi act
normaUv.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defńşarea arborilor situaţi in spat&e blocului a
căror sisteme radiculare afectează reţeaua de canalízare a blocului este necesar să
prezentaţi Ia Direcţia de Mediu (b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, adpa Anghel
Saligny, Serviciul Avize şi Acorduń, in ziua de program cu publiwl - marţi între orele 9-14) o
adresă APA NOVA din care să rezulte că reţeaua de apă şi canal este prejudicĺată de
sistemul mdicular aI arborllor.

Defrişarea arborilod avizaţi 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 il aflşeze, in
copie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 anl de Ia data emiterii pentru IucrărUe de
toaletare, Iucrările de defrlşare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 18 ox. arbori
Defflşare —2 ex. uscaţi 100%

OR EXECUTIV,
Sim' - Mariana PQPA

. Intocmit,
:z.tQtĆ6 Insp. Florentina POPESCU / 5 eJ1O.05.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Directia de Mediu

ROMAN IA
7 (UN. 2319

Nr. 225211609953 2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibńturĺ nr. 9 -11, sector 5
office(&aes5.ro
- Domnul .aI

nr. bI. ‘, s
.‚

ap ‚ sector 5

Referitor la e-mailul domnului înregistrat Ia P.M.B cu nr
1609953/22.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 2252123.03.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de
aliniament a străzii i, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 24.04.2018 s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care
coníorm Legii nr. 24/20u, ?rivind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţHlor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
(De Ia b-dul Libertăţii până în apropiere de Piaţa de f]ori nu sunt arbori în plantaţia de

aliniament)
Reducerea cu 1/4 a voĺumuiui coronamenielori de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eüminărĺŕ riscu/ui de frângere şi prăbuşire a ramuri/or Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscaie, cu degajarea reţeiei de cabluri aeriene şi
a Uuminatului sira daI
In aliniament strađal, în faţa imobilului cu nr.
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e so cm, h 14 m

1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 80 cm, h 14
In aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr.

1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 70 cm, h 12 m
In aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr.

1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 60 cm, h 10 m
In aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr.

1 ex. Acersp. (arţar)e 30 cm, h 10 m
In aliniament stradal, în faţa Pieţei de Flori

1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 60 cm, h 12 m
In aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin)O 30 - 90 cm, h 10 - 12 m

Bd. Regiia Etabota r 47. d poştal O513. sedor5, Buajreşti, Romăi
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În aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr.
2 ex. Fraxinus sp. (frasin)0 40 - 60 cm, h 10 - 12 m

In aliniament stradal, in faţa imobilului cu nr.
2 ex. Fraxjnus sp. (frasin)0 30 - 50 cm1 h 10 - 12 m

In aliniament stradal, în fata imobilului cu nr.
1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 50 cm, h 10 m

In aliniament strađal, între str. Mihail Sebastian şi str. Buzoieni nr. cu soţ:
- 71 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 - 40 cm1 h 8 - 12 m

1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) o 20 cm, h 10 m
In aliniament stradal, între str. Caporal Preda şi str. Mihail Sebastian, nr fără soţ:
- 84 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 35 cm, h 8 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar)0 20-25 cm, h 10 m

2 ex. Tilia sp. (tei) e 30 cm, h 12 m
In aliniament stradal, între str. Mihail Sebastian şi Chirigiu, nr fără soţ:
- 7 ex. Aesculus sp. (castan) 0 20 — 40 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 025 cm, h 10 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament strađal, în faţa imobilului cu nr.
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 60 cm, h 10 — cu scorbură profundă Ia 3m pe trunchi, cu Iipsă
cilindrul central
In aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr

1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 50 cm, h 10 — Uscat 100%
In aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr. I

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 70 cm, h 10 m— cu scorbură profundă Ia bază, cu Iipsă
cilindrul central, scorburi multiple pe trunchi
In aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr.
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 20 cm, h 8 m— cu scorbură profundă Ia bază, cu cilindrul
cen[ral putred
In aliniament stradal, in faţa terenului viran unde au Ioc târguri

1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 50 cm, h 8 m— cu scorburi multiple pe trunchi
In aliniament stradal, în faţa Electromagnetica:

2 ex. trunchi Aesculus sp. (castan) 0 20 - 25 cm, h 3-4 m— Uscaţi iOO%
In aliniament stradal, în faţa bloc ‚ nr cu soţ:

1 ex. trunchi Aesculus sp. (castan) 0 25 cm, Ii 3 m— Uscat 100%
In aliniament stradal, în staţie auto ‚ nr. fără soţ:

1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 5 — Uscat 100%
In aliniament strađal, în bloc ‚ nr.
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 10 — Uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului ALPAB,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţetelor aeriene, astfel:

- [oaletarea 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 (primăvară/toamnă) pentru a nu fl afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr

Bd. Regkia EIabeta rw. 47, cod po$a1050013, sector5, Bucureşti, Roma
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 30 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), 10 în Iocui celor defrişate, după extragerea sistemelor radiculare ale
arborilor şi 20 ex. în alveolele goale din Calea Rahovei/alveole goaie din plantaţiiie de
aliniament administrate de ALPAB in sectorul 5, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.
11412011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaleiare — 181 ex. arbori
Defrişare — 1O ex, din care 6 ex. uscate 100%+ 4 ex. în decIin bioiogic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Nr. 2159, 2294, 3402/1609238,1610557, 1621536 2018

CĂTRE

- nr, ‚ sector 5

Referitor Ia e-mailul dvs., înregistrat Ia P.MB cu nr. 1609238/20.03.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 2159/21.03.2018 şi Ia adresele dvs. nr A-1188/20.03.2018,
înregistrate Ia PMB cu nr 1610557/26.03.2018, 1621536/07.05.2018 şi Ja Direcţia de
Mediu cu nr. 2294/27.03.2018, 3402/08.05.2018 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de

specialitate pentru arborii situaţi în curtea universităţii din . nr. .!‚ sectorul 5,

vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de 20.04.2018, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea

şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărdor de echilibrare în vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia

condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
In Iateral dreapta intrarea principală:

- 6 ex. Populus sp. (plop) O 30 — 100 cm, h 14 - 16 m - Reducerea cu 1/3 a
volumului coronamententelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in

vederea eüminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţü meteo nefa vorabile şi

eÜminarea ramurilor uscate
In Iateral pavUion 8:

- 20 ex. Populus sp. (plop) O 30 — 100 cm, h 12 - 14 m - Reducerea cu 1/3 a
volumuţui coronamenten(eíor de mari dimensiunĄ cu apUca rea íucrărflor de echilibrare în

O vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi
eflminarea ramurilor uscate

In Iateral pavilion C:
- 4 ex. Populus sp. (plop) O 40 — 60 cm, h 12 - 16 m - Reducerea cu 1/3 a volumului

coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echiübrare în vederea

eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

eflminarea ramurilor uscate
In curte înterioară pavilion C:

- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) O 40 cm, h 1 0 m — doar eliminare ramuri uscate
- 1 ex. Magnolia sp. multitulpinală (magnolia) O 20 — 25 cm, h 7 - 8 m- eliminarea

tulpinilor scorburoase dinspre clădire
- 1 ex. pom fructifer O 20 cm, h 8 m

In iateral pavilion C, Iatura dinspre strada:
- 4 ex. Populus sp. (plop) O 40 — 80 cm1 h 12 - 16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Iaçiiţü meteo netavorabfle şi

eliminarea ramurilor uscate
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în Iateral pavflion A:
- 7 ex. Populus sp. (plop) 020 — 60 cm, h 14 - 16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrârflor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frángere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eflminarea ramurflor uscate

In parcul central:
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) 0 BQcm, h 14 m
- 1 ex. Catalpa sp. (cataipă) 0 4Ocm, h 12 m

La intrarea principală în pavflion A:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 3Ocm, h 10 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) 0 60 — 80 ćm, h 14 - 16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabüe şi
eflmina rea ramurilor uscate

In Iateral paviflon A, Iatura dinspre strada:
- 26 ex. Populus sp. (plop) O 25 — 40 cm, h 10 - 14 m - Reducerea cu 1/3 a

volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramuriĺor uscate
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
In Iateral intrarea principală:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O lOOcm, h B m — cu două scorburi profunde la bază, lipsă
cilindrui central
In Iateral pavflion 8:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 14 m — cu scorbură Ia bază si cu scorbură Ia
aprox. 30 cm de sol, Iipsă cilindrul central
In Iateral pavilion 0:

- 1 ex. Populus sp. (piop) O SOcm, h 14 m — cu scorbură ia bază si cu scorbură Ia
aprox, 25 cm de sol, Iipsă cilindrul central
ln cufle interioară pavilion 0:

- 1 ex. Salix sp. (saicie) O 6Ocm, h 12 m — cu scorbură profundă Ia bază, sistem
radicular putred
In Iateral pavflion 0, Iatura dinspre strada:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 14 m — cu cilindrul central putred
- 1 ex. Popuius sp. (plop) 0 SOcm, h 14 m — cu scorburi multiple pe trunchi şi Iipsă

cilindrul centrai
- 1 ex. Populus sp. (piop) O 6Ocm, h 12 m — cu scorbură Ia bază, aprox. 10 cm

adâncime şi Iipsă cilindrul centrai
La intrarea principală în pavUion A:

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 4Ocm, h 12 m — cu scorbură profundă Ia aprox. 2 m de soi
şi iipsă cilindrul central, prezintă ciuperci saprofite
In Iateral pavilion A, Iatura dinspre strada:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 20 cm, h 10 m — uscat 50%, cu cilindrul central cu zone
putrede

- 1 ex. Populus sp. (plop) 030 cm, h 14 m — cu ciflndrul centraI putred
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Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarul/administratorului Iegal,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.S. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligMia plantării a 6O ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaUul verde aI .‚ respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019, conform angajament de plantare.
La finaüzarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua
Toaletare — 76 ex.
Defrişare - 1O ex în declin biolgic

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5 ex./09.05.201 8

prezentul avlz a iost pestat pe site-uI PMB 2O/ý
(htţp:/1wvw.pmb.roJinstiiulii/nńmari&drectii/directia mediu/avi2e arbori in consultare/avize arboń in consuląare.php), pe data de
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2 ani de Ia data emiterfl pentru Iucrările de
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CĂTRE
DomnuI
Str. . nr. ‚ sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor Ia e-mailul domnului şi Ia adresa AES nr.
3021/12.04.2018, înregistrate Ia P.M.B cu nr 1609804 /22.03.2018, 1615700 /16.04.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2253/23.03.2018, 2779/17.04.2018 prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din Str.

nr ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
In curtea imobilului:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 50 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare În vederea eliminărű riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor
uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarilor Iegali ai terenului, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct.
6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară
toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

DIRECTQR ĘËiJŢ,Jy,
Simona-rw;dŔ

Întocmit
Insp. Florentina POPE%»jo3;5.26
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aess. ro
- Doamna

Referitor Ia adresa AES nr. 2504/27.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1613452 /04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2537/05.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
domeniul public, parcare, din faţa blocului din • nr.
sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de

O 18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
Domeniul public vis a vis de intrarea în scara 3, în spatele clădirii anexa
magazin LidI:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 50 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

Lucrările avizate e vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
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deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform ar[. 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 echílibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Insp. FIorentina ;4U,5 exiaa .05.2018
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CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
B-dul - - nr. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2787/0404.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.

1613454/04.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2538105.04.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate nentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de
aliniament a B-dului nr. sector 5, vă facem cunoscut că

Ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2018 s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul

plantaţUlor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

In aliniament stradal între nr. şi nr.
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelori de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor

de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 30 cm, h 9 - 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 60 cm, h 7
Defrięare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal Ia nr.
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30, h 10 m — Uscat 1 00%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, 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:
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu ři afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramuriloŕ uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului
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- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), unuI în Iocul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale
arborelui cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr 114/2011, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna
anului 2018- primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 4 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DlRECTORĘXECĘTIV,
Simona-MřäQPA

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU 15 ex.103.05.201 84ŕ

a ;.

prezentu aviz a iost postat pe site-uI PMB
(http:Y%wpmbroRnstitutíUprimari&directii/directia mediu/avíze arbori in consultare/avize arbori in consullarenhn), pe data

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

O4'JuN. iw
Nr. 2539Í161349 2018

•.fl.

ŘOMÂNIA
Igls-ZOIG I SÄEhIOflhIĄ IWCPEUNÂ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

O
Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 66E
Str, Pictor Constantin Lecca nr. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2788/04.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nrtj613459/04.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2539/05.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde aI blocului 66 E din str, Pictor Constantin Lecca sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

O
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu
aplica rea Iucrărflor de echilíbrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, degajarea cablurflor electrice
Spaţiu verde bloc faţă sc.1:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 70 cm, h 18 m - Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentului de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

j
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Spaţiu verde bloc faţă sc.2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fais oţetar) 0 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 020 cm, h 10 m
Spaţiu verde bloc Iateral sc.2:
- 7 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 - 60 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (artar) 0 30 cm, h 10 m
Spaţiu verde bloc spate sc.1 şi 2:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 35 cm, h 10 m
- 2 ex. Acer sp. (artar) 0 25 cm, h 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 cm, h 10 m
- 3 ex. pomi fructiferi 0 25 - 30 cm, h 8 - 10 m
Spaţiu verde bloc Iateral sc.2:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 - 40 cm, h 10 m
- 2 ex. pomi fructiferi 0 20 cm, h 8 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 30 cm, h 10 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 050 cm, h 10 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal aI
terenu)ui Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din"Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor
pentru plantarea de material dendrologic tänăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7
cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde
aI blocuiui, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
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utilităţi, în perioada optimă de piantare din toamna anului 2018-
primăvara anului 2019.

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

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să
îI afişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea
tuturor iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii pentru
iucrările de toaletare, Iucrările de đefrişare se vor efectua în regim de
urgenţă.

Toaletare — 29 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPĘSCU's

o

prezentul aviz a fost poslat pe site-ul PMB
(flp://wv.pmb.ro/instítutii/primari&directii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arbori in consuitarephp), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;ţ:ş.:.:.

Directia de Mediu
ROMANIA
918-3018) sÁaÂwpJu hjpo,g

2018
Nr. 254011613461 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Oirecţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edihtare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5.ro
- Domnul
Str nr sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2357/20.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1613461/04.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2540/05.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de
aliniament a străzii Ia nr. ‚ sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 18.04.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G .M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantatUlor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
In aliniament stradal Ia nr.
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 70 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de
mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor
uscate, degajarea cablurilor eíec(rice
ln aliniament stradal Ia nr.
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 40 - 60 cm, h 12 - 14 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal Ia nr.
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 70 cm, h 14 m — cu scorbură profundă şi Iipsă cilindrul central pe
jumătate din Iungimea trunchiului

I .tr-.. I



ĺn aliniament stradal Ia nr. 8:
- 1 ex. Acer sp. (ańar) O 50 cm, h 10 m — cu scorbură profundă şi Iipsă cflindrul central pe
toată Iungimea trunchiuiui

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului Primăria
Sectoruiui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor dín 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 spaţüior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu baiot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), doua ex. în Iocul celor defrişate, după extragerea sistemeior radiculare
ale arborilor i alte 10 exemplare în aivolele rămase Iibere din aliniamentul străzii Aron
Pumnul sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utiiităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obhgaţia de a anunţa Dhecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantăriior în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceiaşi act
normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu apľcarea prevederiior adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabiflitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 2 ex. arbori
Defrişare —2 ex. în decün bioĺogic

Întocmit,
Insp. Florentina POPE,P%ţJ.o.c5..2o1s

prezentul aviz a fost postal pe site-ul PMB
(htlp:/Aw,v,.pmb.roiinstitutiilprimari&direcW/directia mediu/avize arbori n consultare/avize arbori in consultarephp), pe data

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Directia de Mediu

ROMANIA
1g18 73181 sÄ,toM jUpvEU,IÁ

0?JUN. 2018
Nr. 254111613467 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ornceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P58,
Str. Domeasca nr. sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocuiui nr. P79,
Str. Dorneasca nr. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2359/20.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1613467/04.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2541/05.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului P58 din
str. Dorneasca nr. .. sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 24.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenielor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrădior
de echilibrare în vederea e/iminădi riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurÜor ĺa condiţii
meleo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cabluruor elecżrice
Spaţiul verde faţă şi Iateral bloc, sc. 2:
- 5 ex. Robinia sp. (salcâm)0 20 - 25 cm, h 9 - 12 m
-1 ex. Acersp. (artar) 0 20 cm, h 10 m
-1 ex. Tilia sp. (tei)0 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 30 cm, h 12 m
SpaUuI verde faţă şi lateral bloc, sc. 3:
- lex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, h 1O m
-1 ex. Acersp. (arţar)0 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (artar) bitulpinal 0 15 - 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 20 cm, h 1Dm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (ťrasin) 0 25 cm1 h 12 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm)0 20 - 50 cm, h 10 - 12 m
SpaüuI verde spate bloc, sc. 2:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Acersp. (arţar)0 50 cm, h 1Dm
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) e 30 — 40 cm, h 10 - 12 m — în parcare
Spaţiul verde Iateral bloc, sc. 1:
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 20 cm, h B - 10 m
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- 2 ex. Aesculus sp. (castan) 030 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 — 30 cm, h 10 - 12 m
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h 12 m
- 2 ex. Popuius sp. (plop) 0 30 cm, h 10 - 14 m- Reducerea cu 1/2 a voiumului
coronameníelor de mari dimensiuni1 cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare în vederea
eüminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurflor uscate

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 30 cm, h 10 m — uscat 100%
Spaţiul verde faţă bloc P79, faţă sc. 2:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h 10 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectoruiui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu Ii afectat
echiiibwl biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defdşarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerü
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţhlor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr

Precizăm că administratorui Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnoiogiei 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţipentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiile verzi aie biocurilor P 58 şi P 79 respectând distanţa
regiementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perĺoada optimă de plantare din toamna
anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ań. 9 aiin. 5 din H.C.G.MB. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor În compensare. ln caz contrar se vor apľca sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act
normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterü pentru Iucrările de
toaletare, Iucrăriie de đefrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 32 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. uscaţi 100%

DIRECT9ąEXECUTIV,
Simopä.úariańflOPA
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prezentul avz fost ţqstat pe stte-uI PMB
(http:IIvňvw.pmbľôIîjŚťibţjiIDńmaria1directii/directia medjulavize arbori ín consultareiavize artoń in consultare.php), pe data de

!ntocmit,
Insp. Florentina POPESCU 15 ex.IlO.05.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
POMANIA

O 7 lqla 2D1O SAPDATORIM MPPEUNÄ

lUN, 2018
Nr. 254211613476 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. g -11, sector 5
offlce(äaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. M 133,
Str. Dumbrava Nouă nr. ‚ sector 5

C Referitor Ia adresa AES nr. 2761/03.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1613476/04.04.2016 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2542/05.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborü situaţi în spaţiul verde aI blocului M 133 din
str. Dumbrava Nouă nr. 21, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 24.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăriior
de echilibrnre În vederea eliminăńi riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurflor eleclrice
Spaţiul verde faţă bloc:
- 2 ex. Aesculus sp. (castan) 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Acersp. (arţar) e 40 cm, h 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei)O 20 - 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e 50 cm, h 12 m
- 2 ex. pomi fructiferi 0 20 - 30 cm, h 9 - 10 m
Aliniament stradal faţă bloc:
-3ex. Quercussp.(stejar)020—40 cm, h 8-10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 cm, h 12 m
Spaţiul verde Iateral bloc:
- 2 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e 50 - 60 cm, h 10 - 12 m
-1 ex. Acersp. (arţar) e 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) e 30 cm, h 10 m
Aliniament stradal Iateral bloc:
- 1 ex. Acersp. (arţar) e 50 cm, h 12 m
Spaţiul verde spate bloc:
- 10 ex. pomi fructiferi e 20 - 25 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa) e 20 - 40 cm, h 1O - 12 m

Bd. Regiia EIabeta ru. 47. cod poşial O513. sedor5. Bucureşti. Româ,ia

TeI: 021.305.55.00
hhpíhvPnŁpmbw



- 1 ex. Acersp. (arţar) 050 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 20 cm, h 12m- Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului
de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor
uscaie

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc,:
- 1 ex. pom fructifer 010 cm, h 3 m — uscat 100%
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. pom fructifer 0 25 cm, h 8 m — uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocullui respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

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

Defrişarea arborilori avizaţi 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, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 33ex. arbori
Defrişare — 2 ex. uscaţi 80 - 100%

DIRECTOR EXE%LŢW
Simona-Marianâ"PÓPA “J

ĺ Ű,p Întocmit
Insp. Florentina POPESCUŢx.11005.2018

prezentul aviz a fost postat %ţe,d PMŞ )ř 4 ţ''1"
(http://v.pmb.ro/instiIutiűpn ł&,zI/irectia mediuiavize arbori in consultare/avize arboń in conslare.php), pe data de

Bd. Regna EIaboIa nr. 47. ctd paştal 05C013. sectar5. Bucureşti. Romh,ia đ
TeLO2130555OOi,Ł 4016 i Iĺ iO1
htlp:/hvww.pnbw .
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Nr. 2543/1613472 2018

CĂTRF
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

C Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aess.ro
- Domnul' -

str. ..._r nr.

Referitor Ia adresa AES nr 2789/04.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1613472 /04.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2543/05.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în

“., din faţa imobilului cu nr. - din str, ‚ sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2017, s-a

O inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul

Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
în - Ia intrarea dinspre str. ‚ vis a vis de
imobilul cu nr.
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, h 20 m - Reducerea cu 1!2 a volumuIui
coronamentului de mari dimensiuni cu aplica rea Iucrărflor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

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

l l II



deteriorarea construcţiiior 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
vegetaUv a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi aíectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorui iegai ai terenuiui este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnQlogiei de
execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmît,
Insp. Florentîna POPESCU /5 ex./07 .052018

g .j Iüşj
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://vnn,.ţjmbroRnstitutii/primariaidirec(ii/directia mediu/aviza arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

i

q
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Directia de Mediu
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ROMANIA
1811 8 I SAPDATOQIM IMPOEUNÂ

Nr. 254411613485 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţií Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro

-
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. . B, sc.2 — preşedinte
Str. Candea Ion nr. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2765/03.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1613485
/04.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2544/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 21B, sc. 2, din str.
Candea Ion nr, ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc, sc. B:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 1Dm
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 25 — 35 cm, h 1 D - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Acersp. Bitulpinal (artar) 015 - 20 cm, h i0 — 1i m
Spaţiul verde spate bloc, sc. B:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 020 cm, h 1Dm
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h 12 m
Spaţiul verde Iateral bloc, sc. A:
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 20 — 25 cm, h 8 - i 0 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 - 40 cm, h 12 - 14 m
Spaţiul verde faţă bioc, sc.3:
- 2 ex. Tilia sp. (tei)0 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

Bd. Regiia Elisabeia nr. 47. cod poşlal 050013, sedors, Bucureşti. Rom&ia

TeI: 021.3055500
httpihvi'av.pmbro



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 f] afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaUune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibiL pentru înflinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaleiare — 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Fiorentína

POPEScL.o5.2o1o

)i4Ťţ[

o

prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
(hltDJhw.omb.roJinstiiuiiiiprimahaĺdirectiildirectia mediu/avize arbod in consuliareţavize arbod in çonwltare.php), pe data de

Bd. Regkia ElEabeta rw. 47. cod poştal 050013. sector 5, Bucureşli, Romă,ia

TeI: 021.30555.00 íiţ. 4016
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‘tiZUÂJ Directia de Mediu
ROMANIA
los-2nIe sApBboDL, iMPDţUNA

OIUN. 2018
Nr. 254511613479 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiintă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 121
Str. Sabinelor nr. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 2764/03.04.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr. 1613479

/04.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2545/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea

avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiul verde spate aI blocurilor 123 şi 125,

din str Sabinelor nr. sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren

în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul mateńal dendrologic pentru care conform

Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc, sc. B:
- Reducerea cu 1ĺ4 a înăUimű coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de

echiübrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

nefavorabile şi &iminarea ramurflor uscate
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25 — 35 cm, h i 0 - 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 25 - 40 cm, Ii 12 - 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 50 cm, h 16 m - Reducerea cu 1/2 a înălţimü coronamentului

de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor

uscate
In parcarea din spatele blocului:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25 — 35 cm, h 1O - 12 m - Reducerea cu 1ĺ4 a volumului

coronamentului de mari dimensiunĄ cu apUcarea íucrăriíor de echiUbrare în vederea

eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurUor uscate
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

Bd. Renina Elisabeta nr 47. cod noştal O513, sector 5, Bucureşli, Románia I I



aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiflbrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

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

Asociaţia de proprietari are obigaţia, ca imediat după primirea avizuţui să î atişeze, În
copie, Ia avizierul blocuiui sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 7 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
mnsp. F!cTertun OPP'SC(J/5ex122 .05.2018

jvs ?P

prezentul aviz a fost postat pe sito-uI PMB
(http://wjw.pmbroíinstjtulií/prjmarj&direçtíi/directia mediu/avize arbori n consultare/avize arboń in consultarephp), pe data de

-! IDd. Regna Elisateta nr. 47, cod paştal a5%13, sector 5. Bucureşti. Rarrănia
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Direcţia de Mediu

B:IÜN 201g

ľ! Ę(\o))

ŔOMÂN IA
flIB 301b Ąn2:M MPOELNÁ

Nr. 286711616594 2018

CĂTRE
Primăria $ectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. T 3 A,
Calea 13 Septembrie nr. ...Ą sector 5
- flomnul administrator

nr bI. 11eŁ ‚ ap. sector 5

Referitor Ia adresa asociaţiei de Iocatari, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1616594118.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2867/19.04.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru arbodi situaţi in spaţiul verde din jurul bloculuil T3A

din Calea 13 Septembrie nr sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:
Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a voĺumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu apĺicarea Iucrăńlor

de echilibrare în vederea eiiminării riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteo nefavorabile şi e!iminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor eĺectrice

Spaţiul verđe faţă bloc dispus în scuar:
- 4 ex. Aesculus sp. (castan) 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 25 cm, h 1O m — Iateral stănga alee
-4ex.Tiliasp.(te»e20-4Ocm,hlO-12 m
- i ex. Prunus pissardi tritulpinal (corcoduş roşu) e io - 15 cm, h 8 - 9 m

Spaţiul verde lateral bloc dispus în scuar:
- i ex. Aesculus sp. (castan) 40 cm, h iO - 12 m
- i ex. Tilia sp. (tei) e 30 cm, h 12 m

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc dispus în scuar:
- i ex. Aesculus sp. (castan) iO cm, h 6 m — uscat iOO%
-i ex. Abies sp. e 20 cm, h iO m — uscat 80%

Lucrărűe avizate se vor executa prin grija administratorutui Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel:

Bd. Rea Eksabeta rv, 47, cod poşža 050013, sevt 5. Buc,t, Rcmia

TeI: 0213055500
hIlpJtww,pmb w



- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu li afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţía eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa m orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboriior avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiuiui de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

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

Defrişarea arborilori avizaţi 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 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 pentru iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 16 ex. arbori
Deĺrişare — 2 ex. uscaţi 80 - 100%

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Insp. FioretyWn
Întocmit,
(3c?P€s CL.Ji5

Bđ. Regkia Elisabeta rw. 47, cod poştal 050013. sectors, BucureşU, Romăiia

TeI: 021.305.55.00 ht. 4015
http:ihvvnv.pmbw

prezentul avii a fost poslal pe site-uI PMB
(http:i/w.nmb.rohnsIiiuIiiIphmariaidirecIiUdirectia mediu/avize arboh in consultarelavize arboh n consultare.php), pe data de

fujj 7Dm
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Nr. 2975/1617877 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală OperaUuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 87
Str. Ion Creangă nr. 0, sector 5
- Domnul

Referitor Ia e-mailul domnului — ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1617877 /23.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2976/24.04.2016, prin

Q care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
spaţiul verde spate aI blocului 87, din str. Ion Creangă nr.. C, sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare;
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 50 cm, h 12 m- Reducerea cu
coronamentului de mari dimensiuni, cu apĺicarea Iucrărilor de
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor la
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

o

1/4 a înăltimü
echilibrare în

condŕţü meteo

Rct Renna Elisabeta nr 47. cad aastal 050013. şectar 5. Bucureşti, flcmânia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar 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 loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Fiorentina POPESCU / 5 ex/22.05.201 B

O 1. k!11 ?OŢk

prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
(http/hw,w.pmb.ro/insttutii/primari&directii/directia mediu/avize arbori in consuitare/avize arbori n consultare.nhn), pe dala de

4cI IBd. Regina Elisabeta nr. 47. ced pcşlal 050013, sector 5, Ducureşti, România
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Directia de Mediu t. •..

ROMANIA
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Nr.297711 617923 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector S
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr, P 40
Str. Serg. Maj. Ion Nedeleanu nr. ‚ sector S
- Domnu

Referitor Ia e-mailui domnului ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1617923/23.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2977/2O4.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiul verde aI blocului P 40, din
str. Serg. Maj. Ion Nedeleanu nr. ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificăriie şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni,
de echilibrare în vederea eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire
meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc:
- 2 ex. Aesculus sp. (castan) 020 - 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 030 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 22 cm, h 8 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) 0 20 cm, h 10 m
Spaţiul verde Iateral bloc, spre str. Dumbrava
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 25 — 40 cm, h
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 1Dm
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 25 cm, h 10 m

cu aplicarea Iucrărflor
a ramurflor Ia condiţii

Nouă:
1D - 12 m

Bd. Reoina Elisabeta nr 47. cnd pnştal O5l3, sector 5. Bucureşti, România



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 16 ex. arbori

Întocmit,
Insp. Florentina /5 ex./22 .05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httiyJ'w;w.pmbro/institutii'nrimariaJdirec[ii/directia mediu/avize arbori in consultare/avíze arboń in consultare.php), pe data de

‚gi si

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina ERsabota nr 47. cod poştal O513, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Dírectia de Mediu
ROMANIA
IOl fllB SÁSÄTOZlM MPOruNÁ

J WN 18
Nr. 3007/1618678 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

o
Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
- Doamna
Str. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3167/17.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1618678/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3007/25.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în

(3 spatelel imobilului cu nr. din str. Ĺ, în spaţiul verde aI
blocului din str. Ing. nr. ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificărüe şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc din Ing. nr.
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 - 40 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/4 a înălţimü
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

I-ai iIBd. Reqina Elisabeta nr 47, cnd poaI O5l3, sector 5, Bucureşti, Románia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

Întocmît,
Insp. Florentina POPESCU/5 ex./22 .05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htto:Uą.pmb.roRnstitutii/primari&directii/directia medíu/avize arbori in consultare/avize arbori ín consultare,php), pe data de

?X

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seder 5, Uucureşti, flemâna
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Directia de Mediu
POMANIA
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Nr.300811618715 2018

‘3:ww. 2913

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeĘâaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P57
Str. Novaci nr, .‚ sector 5
- Domnul
Str -. —‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3147/17.04.2018, mnregistrată la P.M.B cu nr. 161871ť5
/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 300Ö4.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde aI blocului P57, sc.4 din str.
Novaci nr. ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
18.05.2017, s-a inventadat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţü(or verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc în dreptul Iocului de parcare nr 4:
- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 30 — 50 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumuĺui
coronamentului de mari dimensiunĘ cu apĺicarea Iucrărflor de echihbrare în vederea
eliminărü ńscului de ťrângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscaie

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţhlor din jur şi a reţelelor
aeńene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecUe a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Bd Regî,a EabeIa .u 47, Ctd poştal 050013, sedor 5, Bucureşli. RrLa

T&: 021.305.55.00
http:itwv*.pmb.m



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 valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — tex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

((? oítt
NÍA'

Întocmit,
Insp. Florentina /5 ex.i22 .052018

prezentul aviz a ĺcst postat pe site-uI PMB
(hlipłţwpmbro/insthuIiiIpńmaria/đirecWiJdirecIła mediulavize arboh in consuhar&avize arbori in consullarephp), pe daĺa de

Bd. RegÎa Elisabeta rw. 47. d peştal 050013. sedors, Bucureşli, Rüm&La
TeI:021.30555.00 iiI. 4016
httpJAnww.pmbm
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

• .• •

ŔOMÂN IA
igIH 70131 SAOSÂtOOIM MDOFuNA

Nr.300911 618712 2018

O2l9N. 7U11
CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofíicecâaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 116
Str. Teliţa nr. . sector 5
- Doamna l
Str. nr. ‚ bI. sc. ‚ ap. ‚ sector 5

40 cm, h 10 m

Bd. Regîia Ekabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector5, Bucuruşti, Rom&iia

l'el: 021305.55.00
hupihvi*av.pmbro

h 12 - 14 m

Referitor Ia adresa AES nr. 3147/17.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1618712
/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 30095ö4.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiul verde aI blocului din str. Teliţa
nr. sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare in vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramuriĺor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurdor uscate
Spaţiul verde Iateral bloc pe str. Teliţa:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 — 50 cm,
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 30 cm, h 12 m
Spaţiul verde spate bloc:
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) 0 20 - 40 cm, hlO - 12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 25 — 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (adar) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 30 cm, h 10 m
Spaţiul verđe Iateral bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 20 cm, h 8 m
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 20 cm, h 10 m



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 prMnd Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu i afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietere — 16 ex. arbori

Întocmit
Insp. Florentina POPESCUis ex./21 .05.2018

3 !Jjî 2&W

prezeniul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
(hţtoJ,w.pmbro/instiIuIiJprtmarja/đirectiijdirectia mediuiavize arbcń in consultareżavize arbori in consullarephp), pe đata de.

O

Bd. Rega EIabeta rr 47. cd poştal 050013, sedor5, Bucureşti, Romáa

TeI: 021.305.55.00 iil. 4016
http:iNą.pmbso

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-M;



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

ROMANIA
1018-2018 SÁPDÁWPIM IMPPEUNÁ

Nr. 301011618701

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna

Referitor Ia adresa AES nr. 3144/17.04.2018, inregistrat Ia P.M.B cu nr.
1618701/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3010/25.04.2018, prin care ne soflcită
emiterea avizului de speciafltate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de
aflniament a străzilor Ia intersecţia cu
sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2018 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:

O Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
In aliniamentul străzii dr.

4 ex. Tilia sp. (tei) 030 - 80 cm, h 10 - 14
ln aliniamentul străzii dr.
- 4 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 - 70 cm, h 10 - 12
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 70 cm, h 12

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

%‚4J0A
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Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —9 ex. arbori

DIRECTOR,Ę)ÇECLLTIV,
Simona-,Mi1ana F'O)A

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU/5 exJ22.05.2018

o

OĄ,IUN 2019

prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
(tp:1Íwww.pmbroiinstitutiWprimariaJdirectiiJdirectia mediuiauize arbori in consultare/avize arbori n consullarephp), pe data

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
191b s:nATopM IMOEjNA

Nr. 301111618695 WřŁ.103a....2o18

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oífice(&2aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 40,
Str. Petre Ispirescu nr. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3146/17.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1618695/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3011/25.04.2016, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din jurul bloculuil 40
din str. Petre Ispirescu nr. sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările in vigoare şi H.C.G.M.B, 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăriior
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de ťrângere şi prăbuşire a ramurflor Ja condiţii
mei'eo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurżlor electrice
Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 50 cm, h 12 m
- 2 ex. Platanus sp. (platan) 50 - 70 cm, h 12 - 14 m
Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
- 1 ex. Acer sp. (artar) 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 025 cm, h 10 m
Spaţiul verde faţă spate sc. 1:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 50 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 cm, h 10 m
Spaţiul verde faţă spate sc. 2:
:1 ex. Tilia sp. (tet) 030 cm, h 12 m
In parcare spate sc. 2:
- 1 ex. Acer sp. (artar) 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 60 cm, h 16 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. specie neidentificată 20 cm, h 10 m — uscat 100%

B4i Regiia Elsabeta rw. 47. ctd poştal 050013. secta 5. Bun.eşti, Romia

T&: 021.30555.00
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Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratoruiui iegai aI terenuiui Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaietarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304i2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti1
În perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerU de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru piantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăieriior, 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 pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în functie de specie), Tn spaţiul verde aI blocului respectând distanţa regiementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităti, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018-
primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009,
aveţi obligaUa de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü în teren
a piantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act
normativ.

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

Asociaţia de proprietari are obiigatia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, ia avizierui blocului sau într-un ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii pentru Iucrăńle de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 11 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma1ÄiikPOPA

\\ ‘%4 9 !ntocmit
Insp. Florentina POPESCU 15 ex.122052018

Ouuw. 2019

prezeniul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htlpJ/'wpmbro/jnsliIulijjprimaria/directiiIdirecţia mediu/avize arboń in consullare/avize arboh ín consullarenhn), pe data de

Bd. Rega EIabeta nr 47, poştal O513, sedor5, Bucurti, Romái
TeI: 021.3055500 hŁ 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.301211618692 2018
O:. WN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Q office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 18A
Str. Lt, Ilie Câmpeanu nr. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 3154/17.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1618692/24.04,2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3012/25.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiul verde aI blocului 1SA din
str. Lt. lIie Câmpeanu nr. ‚ secior 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

O Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:
- 2 ex. pomi fructiferi O 20 - 25 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 40 cm, h 12 m
Spaţiul verde Iateral bloc, sc.2:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 30 cm, h 10 - 12 m
Spaţiul verde spate bloc, sc.2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 040 cm, h 12 - 14 m
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) 0 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus(dud) O 70 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 40 cm1 h 12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 20 cm, h 8 - 9 m
Spaţiul verde Iateral bloc, sc.1:
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) O 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acersp. (artar) 0 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, h 12 m

Bd. Reaina Elisabeta nr 47. d oostal 050013. sector 5, Bucureşti, flomâna



în aliniament stradal Iateral bloc, sc.1:
- 1 ex. Morus (dud) O 100 cm, h 16 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a
anului).

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

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 emiterU.
Toaletare — 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
insp. Florentina POPESCU i ex./22 .05.2018c4ŕ

-ż

Otiuą gj

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/ivw.pmb.roĺinstiIutii/primari&directii/directia mediuiavize arbori in consultareiavize arbori in consultare.php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1;•r%ţ)
Directia de Mediu

POMANIA
I!lS 231! SÁ;!ATo.Ą iMgvu.Á

Nr.301311618687 2018

UN, 2018
CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

O Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offîceaes5.ro
- Domnul
Str. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3156/17.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1618687 /24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3013/25.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
plantaţia de aliniament a străzii la nr. ‘., sector 5, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legü nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

O Toaletare:
Aliniament srađal Ia nr. -

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 20 cm, h 10 m- Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentuĺui de mari dimensiunĄ cu aplicarea IucrăńÍor de echiiibrare În
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ía condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform 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

Bd. Regna EIabeţa nr. 47. cod poştaIOSCalS. sedor5, BuçurşIi, Roma

TeI: 02130555.00
http:ţ/wwą.pmb.ro



vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

prezenlul aviz a ĺosl postat pe siIe-uI PMB
(hIIp:/1.pmb.roĺinstitutiilpňmariaiđirecliiidirectia mediuiavize arbori in consultare/avize artoń in consultare.ohp). pe dala đe

Bd. Rega EIabeIa nr. 47, cod poştal 05G013. sector 5, Bucumşli. Româ,a
TeI; 02130555.00 iit. 4016
hItp:iA44w.pmb.m

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

-‘7
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o

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5 exJ22 .05.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1ł2.
Directia de Mediu

ROMANIA
llB 7011 i SAPBA:op:M M7aEUHÂ

Nr. 301511618685 2018

Ü7WN, 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţü Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(&aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 115
Str. Sabinelor nr. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 31 58/1 7.04.201 8, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1618685
/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3015/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde spate aI blocurilor 113 şi 115,
din str. Sabinelor nr. :‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia veiifîcarea efectuată pe teren
in data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul matedal dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modiflcările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc 115:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuriĺor Ia condiţii
meteo nefavorabUe şi eĺiminarea ramurilor uscaie
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 12 m

1 ex. Cerasus vulgare (vişin) O 20 cm, h 12 m
In parcarea din spatele blocului, scuar:
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20 - 25 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (artaro 20 cm1 h 10 m
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) e 4Ocm, h 1 2m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur şi a reţelelor

Bd. Regiia Elisabela nr 47. d taI O513. sedor5, Bucufli. R&nâiia

TeI: 02130555.00
http:Wnwi,pmbro



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 i afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI 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.
Toaieiare — 8 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Insp. FIvreniúia
Întocmît,
POPESCQ'se /21 .05.2018

O&WN. 1O1

-J

prezentul aviz a fost postat pe síle-uI PMB
(htto://.omb.ro/institutiiiohmaria/directiildirectia mediulavize arbori in consultare/avize arboń in consultare.php), pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂTRE

ŔOMÂNIA
lqIQ ?oI8 SAPBĂTOQM iuoęuÁ

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Saiubrizare S.A.
Str. Fabrica đe Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(őaes5.ro
- 5. C., - S.R.L.

- nr. ‚ sector 1

Referitor Ia adresa AES nr. 3234/18.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1618667/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 3019/25.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în plantaţia de
aliniament a străzii Dr. N.D. Staicovici Ia intersecţia cu Splaiul Independenţei nr sector 5,
vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in data de 04.05.2018 s-a nventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, HC.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
In aliniamentul străzii Dr. N.D. Staicovici ia intersecţia cu Splaiul Independenţei nr

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 6o cm, h 12 Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari
dimensiunt cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminării riscului de frángere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenuiui Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, 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 (primávară-toamnă) pentru a nu fi afectat echihbrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărH ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Nr. 3019/1618667 2018
1. IUN. 2019

Str.

Bd. Rega EIsabeIa nr 47. cod poaI 050013, sedor5. Bocoreştt Romăa

TeI: 021.305.5500
htIp:ÍNnwą.pmb.ro



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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

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

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

!ntocmit,
Insp. Morentża POPESCLJ,5 ex.121.05.2018

prezentul aviz a ĺost postat pe site-ul PMB
(http;UwwwpmbrohnsututiUpňmaria]directńidirectia mediwavize arbori in ccnsułtar&avize aiboń in conştitarephp), pe data

de

Bd. Regiia Elabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sodor5. Bucureşli, Romiia

TeI: 021.305.55.00 Îit. 4016
htp:ihwrw.pmb.ro
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Nr. 302311618595 2018

CĂ TRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. BB, sector 1

- Doamna...

Referitor Ia e- mailul doamnei ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr. 1618595
/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3023/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat plantaţia de aliniament a străzii (

în faţa imobilului cu nr. sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendroiogic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
In piantaţia de aliniament a străzii ‚ în faţa imobilului cu nr. :
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/4 a voiumului
coronamentului de mari dimensiuni cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare in vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţüior din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anuiui).

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. FIorentina POPESCU 15 ex,107 .05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:Nwvw.pmb.roiinstilutiilpńmaria/directii/direciia mediulavize arboh tn consultarelavize arboń in consultare.php), pe data de

Bd. Regiia EIabeta nr. 47, d poştal 050013. sedo5, Bucureşti, Rom%iia

TeI: 021.305.55.00
httpiN.'w,.pnbso



o
o



• •. •...:..: ..

• .. •
• •. -.

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
Spre ştiinţă:
-Domnul --

Referitor Ia e-mailul domnului .‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1624495/15.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3878/16.05.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de
aliniament a străzii sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 06.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
Defriare:
Plantaţia de aliniament a străzii EIie Radu, între Splaiul Independenţei $ bd. Regina
Elisabeta, pe partea cu
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 50 cm, h 8 m
central putred, pe aproximativ un metru din ină

O 60 cm, h 11 m

O 60 cm, h 10 m — scorbură profundă Ia bază cu ciHndru

O 70 cm, h 8 m — scorbură profundă Ia bază cu ciíindru

străzii EIie Radu, între Splaiul Independenţei $ bd. Regina

I ÇI?A I

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1 1 IIIM 9fl10
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Nr. 3878/1624495 2018

ŔOMÂNIA
gIs-2Q'eţsÁnoÂwckĄ IJPPÇUtU.

— scorbură profundă
Iţimea trunchiului
— scorbură profundă

Ia bază cu cilindru

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin)
central putred,
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin)
central putred,
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin)
central putred,
Plantaţia de aliniament a
Elisabeta, pe partea cu
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin)
cilindru central putred

Ia bază cu cilindru

020 cm, h 4 m
O 25 cm, h 10 m

— uscat 100%
— uscat 80% şi două scorburi pe trunchi cu

Bd. Rsqjna EIsabeţa nr 47. cod ncstal O513. sedor5. Bucumsti. Romnia



Lucrările avizate se executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăciniior arboreiui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţUlor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării 26 ex.
arbori tineri cu baiot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), 6 în Iocul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor

radiculare ale arboriłor i alte 20 exempiare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii

sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.

114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada

optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvară 2019.
La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantăriior în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceiaşi act

normativ.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.
Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 6 ex.arbori (2 ex. uscate 80- 100% şi 4 ex. în declin biologic)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana2OPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU i 5 ex/07.O62018

Üú ‘IN

prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
(htţp:/wj.,.mb roiinstilutiiiprimari&direciii/directia mediuÍavize arbari in çonsullareíavize arbori in çonsullare.Qhn), pe data

de

I4iBd. Reqina Elisabeta nr. 47 cod poştal 050013, sectar 5, Uucureşti, România
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Nr. 255911613301 2018
i Éiü}t L

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

O office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. M9
Str. Cap.Mişcă Petre nr. sc. 1, sector 5

Referitor la adresa asociaţiei de proprietari nr. 405130.03.2018 ‚ înregistrată Ia P.M.B
cu nr. 1613301 /04.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2559/05.04.2018, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiul verde al blocului M
9, sc. 1, din str. Cap.Mişcă Petre nr. sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 04.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabUe şi eĺiminarea ramurflor uscate:

C Spaţiu verde faţă bloc, sc. 1:
- 2 ex. Salix sp. (salcie) O = 30 - 40 cm, h = 10 - 14 m
- 5 ex. pomifructiferi O =20—35 cm, h = 8-12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O = 20 cm, h = 10 m
In scuarul din faţa blocuIui:
- 3 ex. Gladitsa sp. (glădiţă) O = 20 - 50 cm, h = 12 - 14 m
Spaţiu verde Iateral bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 20 cm, h = 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O = 20 cm, h = 10 m
In parcare:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O = 20 cm, h = 10 m
Spaţiu verde spate bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 50 cm, h = 16 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcäm) O = 30 - 40 cm, h = 12 - 14 m
- 7ex. pomifructiferi O=20—3Ocm, h=8-12m
- 1 ex.Morussp.(dud) O=3Ocm,h=12m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O = 20 cm, h = 12 m — doar eliminare ramuri uscate

I l



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 26 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ňML 1'
P?'

114 * — -

ţţ Intocmit,

“j%' J Insp. Florentina /5 exJ29 052013

illUYJ
prezenlul aviz a tosż poMat pe site-u) PMB
(http://vôswpmbrn!insiitutii/primari&direcW/directia mediuiavÉ2e arbari in consuIIare/avi2e arboń in consultarephp), pe daia de

Rd Ppninn PIŁçhpta nr 47 rnd nnçtal flqx1i çpntnr R"n',rpçti Rnmnin I I I I
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1 4.űN. 2O1
Nr. 267311614738 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operatiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -117 sector 5

O office@aes5.ro
- Asociaţia đe proprietari a blocului C 5
Calea Ferentari nr. .‚ sector 5

Referitor Ia adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1614738/11.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2673/12.04.2018, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde aI blocului C 5 din Calea Ferentari nr. ‚ sector 5, vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

O Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea IucrărUor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiul verde taţă bloc sc. A:
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) 0= 15 - 25 cm, h=10 - 12 m
- 1 ex. Juglans sp (nuc) 0=50 cm, h=12 m - Reducerea Ia 1/3 a volumului

coronamentuIu cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărű
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurflor uscate

Spaţiul verde faţă bloc sa B:
- 4 ex. Ulmus sp (uim) 0=20 - 70 cm, h=12 - 14 m
- 1 ex. pom fructifer 0=20 cm, h= 6 m

Spaţiul verde faţă bÍoc sa C:
t! sJ
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- 5 ex. Ulmus sp (ulm) 0=20 - 40 cm, h=10 - 14 m
- 1 ex. pom fructifer 0=30 cm, h= 1O m
Spaţiul verde spate bloc, sa C:
- 1 ex. Ulmus sp (ulm) 0=50 cm, h= 14 m
Spaţiul verde spate bloc, sa 8:
- 3 ex. Ulmus sp (ulm) 0=20 - 50 cm, h=12 - 14 m
- 2 ex. Tilia sp (tei) 0=35 - 50 cm, h=12 - 14 m
Spaţiul verde spate bloc, sa A:

- 2 ex Acer sp (artar) 0=30 - 60 cm, h=10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp (ulm) 0=60 cm, h=14 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc sa A:
- 1 ex. trunchi pom fructifer 0= 30 cm, h= 6 m — cu scorburi pe trunchi,

uscat 70%
- 1 ex. Robinia sp (salcâm) 0=40 cm1 h=5 — 14 m - uscat 100%
Spaţiul verde spate bloc, sc. C:
- 1 ex Acer sp (artar) 0=50 cm, h=8 m — cu scorburi multiple pe trunchi,

despicături şi cele două şarpante principale putrede şi uscate
Spaţiul verde spate bloc, sa B:

- 1 ex. Ulmus sp (ulm) 0= 70 cm, h= 10 m — cu scorbură profundă Ia bază,
scorbură profundă Ia aproximativ 1,5 m de sol, cilindrul central Iipsă

Spaţiul verde spate bloc, sa A:
- 1 ex Acer sp (arţar) 0=40 cm, h=10 m — cu scorbură profundă Ia bază,

cilindrul central Iipsă
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI

terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căife de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvarăĺtoamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor
pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a

Psl Ppninn Phębpta nr dl rrw,çtIfl(l1 çprInr R,'n"rpçtj Rnmn



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
20 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm
şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI
blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

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

In vederea obţinerii avizului pentru defrişarea nucului din spaţiul verde
aferent blocului, faţă sc. A. cu scorbură Ia bază, îndrumăm Asociaţia să se
adreseze cu o cerere Ia Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti,
Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4.

Defrişarea arborilori avizaţi 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

O 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 pentru
lucrările de toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de
urgenţă.

Toaletare —22 ex. arbori
Defrişare — 5 ex. arbori din care 2 ex. uscate 70 - 100% şi 3 ex. în declin

biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

o

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU5 exJ2B.05.2018

prezenLul aviz a iost postat pe sile-ul PMB
(htlp://www.pmbroRnstitutii/primarj&directii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize artoń n consultarep[ip), pe data de

Bd. REginaCsabeta nr 47 cod pcştal csI3, secter5, Ducureşti. Aomána
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Nr. 267411614736 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibritur] nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro
- Asociaţia đe proprietari a blocului A 6
Calea Ferentari nr. .‚ sector 5

Referitor Ia adresa asociaţiei de proprietari1 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1614736/11.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2674/12.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi În spaţiul verde aI blocului A 6 din
Calea Ferentari nr. - -‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi cornpletările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare
În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor ĺa condŕţü meteo
nefavorabüe şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiul verde faţă bloc sc. .4:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=60 cm, h= 12 m
- 1 ex Acer sp. (artar) 0=50 cm, h=12 m
- 1 ex Acer sp. (arţar) 0= 60 cm, h=12 m, prezintă ciuperci saprofite - Reducerea Ia 1/3
a volumului coronamentuluĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eĺiminărü
riscului de frângere şi präbuşire a ramurflor Ia condą'ä meteo nefavorabUe şi eliminarea
ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc sc. 8:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=60 - 70 cm, h= 14 - 16 m
Spaţiul verde faţă bloc sc. C:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=60 - 70 cm, h= 14 - 16 m
- 1 ex. Ulmus sp (ulm) 0=80 cm, h=12 - 14 m
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Morus sp (dud) 0=30 cm, h= 12 m
- 2 ex. pomi fructiferi 0=20 cm, h= 10 - 12 m
- 10 ex. Populus sp (plop) 0=60 - 100 cm, h=14 - 16 m - Reducerea Ia 1/2 a volumului
coronamentului, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărä riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiĺe şi eliminarea ramurilor
uscate
Laterai parcare partea cu Kaufland:
- 7 ex. Ulmus sp (ulm) 0=30 - 50 cm1 h=12 - 14 m
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- 2 ex. Populus sp (plop) 0=30 - 50 cm, h=14 - 16 m - Reducerea Ia 1/2 a volumului
coronamentuluĄ cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
uscate

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc sc. A:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0= 60 cm, h= 12 m — cu scorbură Ia bază, sistemul
radicular afectează canalul colecor ape menajere

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi r&ele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaüa 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.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.072016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibiL pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de

toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.
Tcaletare — 31 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore în declin bio/ogic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

1'

I#4QV»%4 )) Întocmit
\ I 1 )‘ I 5 exi29.05.2018

45
prezentul aviz a fost postat pe sitetul PMB
(http:/ĄwĄvpmb.roíinstitutiilprimaria/directii/directia mediu/avize aibori in consultar&avize arbori n consuItare.nrn), po data de
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Directia de Mediu
ROMANIA
011 70101 SAPBÁrQPILĄ iM0EuľA

Nr. 278511615683 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aess ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P73, sc.1, 2
Str. Lacul Plopului nr. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2757/03.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1615683/16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2785/17.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de speciafltate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului P73 din
Lacul Plopului nr. ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren ín
data de 18.05.2018, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
IocalităUlor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărUor de echilibrare
în vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefa vorabile şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
- 1 ex Aesculus sp (castan) 0=25 cm, h=8 m
SpauI verde faţă bIoc sc. 2:
- 1 ex Acer sp (arţar) 0=20 cm, h=12 — 14 m
- 4 ex Fraxinus sp (frasin) 0=20 — 30 cm, h=12 - 16 m
- 3 ex Ulmus sp (ulm) 0=30 cm, h=12 - 14 m
- 10 ex pomifructiferi 0=15—20 cm, h= 6—10 m
Spaţiul verde spate bloc:
- 4 ex pomi fructiferi 0=15 -2Ocm, h=6 - 1Dm
- 3 ex Morus sp (dud) 0=2Ocm, h=lOm

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc,:
- 2 ex Fraxinus sp (frasin) 0= 20 — 25 cm, h= 10- 12m — uscaţi 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat



echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăciniior arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorui 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
apflcându-se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu baiot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde ai blocului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

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 arboriiori avizaţi se va face cu apflcarea prevederiior adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obľgaţia ca imediat după primirea avizului să îi afişeze, in
copie, Ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 26 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. uscaţi 80 - 100%

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.05.201 8

12. IUN. 2019

prezentui aviz a fost poslat pe siie-ul PMB
(hIIp:đ/vwpmb.ro/institutii/primariaJdireclii/directia mediu/avize arbori in consullare/avize arbori in consullarephp), pe data de

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Pecina Elisabeta nr 41 rr.d çţI flíť1lą çpntnr R"n'rpçţi Pnm5ni2 IMb= I ]II



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

sauti Directia de Mediu

W ROMANIA
IgIs 3uIe I sASÄVJpM iMEuJA

Nr. 2786/1615674 t.LU1R..t 2018

CĂTRE
Primăria SectoruIui 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edifltare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
e Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 211
Str. Crizantemelor nr. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2759/03.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1615674/16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2786/17.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru arborii situaţi în spaţiui verde aI biocului Z1 1, din
str. . Crizantemelor nr., sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren
în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiflor verzi din intraviIanu
Iocalităţilor cu modificările şi completăriie în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiu verde Iateral bloc:
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) O = 15 - 20 cm, h = B - 10 m
Spaţiu verde faţă bioc:
- 1 ex. Punus sp. (corcoduş) O = 20 cm, h = 8 m
- 1 ex.Tiliasp.(tei) O=SOcm,h=12m
- 1 ex.Ulmussp.(ulm) O=3Ocm,h=12 m
Spaţiu verde spate bloc:
- 1 ex. Punus sp. (corcoduş) O = 20 cm, h = 8 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegai aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai acestora
(cu excepţia eliminărh ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

Pd PnPIihpIn nrd7 rçIIflll ‚t I tI . iI



respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform ađ. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MariáiiaPÖPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU i 5 ex./29 .05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://vv.pmb.ro/institutiiiyrimaria/directii/directia mediulavize arbori in consultareiavize arbori in consultare.php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\ Directia de Mediu .

ROMANIA
7I8 j ÄEÁTOjtA

I
Nr. 278711615669 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă;
O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P2, sc.5
Str. Ileana Cosânzeana nr. - sector 5

Aeferitor la adresa AES nr. 2760/03.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1615669/16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2787/1:304.2018, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde din faţa blocului P2, sc. 5 din str. Ileana Cosânzeana nr. sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi compietările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,

O avizăm:
Toaletare:

- Reducerea ia 1/4 a volumuiui coronamentelor de mari dimensiunĄ
cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eiiminarea ramurilor
usca te:
Spaţiu verde faţă bloc, 50. 5:
- 1 ex.Tiliasp.(teD O=2Ocm, h=lOm
- 1 ex.Juglanssp.(nuc) O=25cm, h=12m
Spaţiu verde Iateral bloc, sc. 5, spre str. Ileana Cosânzeana:
- 1 ex. Gleditsia sp. (giădiţă) O = 20 cm, h = 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui iegai ai
terenului Primăria Sectorului 5, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
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deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţe)elor aeriene, conform art 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiibru
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MäriŚna POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5 ex./29 .05.2018

1 Z LUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe sito-uI PMB
(htlp://vôvwpmbro/institutiiiprimariaidireclii/directia mediu/avize arbori in censuliare/avize arbori in consultare.php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂNIA
916 awasÁ9ÄTo:L4ivnruN&

Nr. 279011615644 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

Q - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Domnul
Str.
- Domnul

nr. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2758/03.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1615644/16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2790/17.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizuiui de specialitate pentru un arbore situat în
domeniul public, trotuar, din cu nr. — din str.

- sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

O conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completăriie în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Ţoaletare:
In trotuar, între - -

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O = 50 cm, h = 14 m- Reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în
vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal ai
terenului Primăria Sectorului 5,cu acodul asociaţiei de proprietari, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

I iI

Str. nr. sector 5
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Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29 .05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/íwav.omb.ro/institutii/primari&directij/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arboň in consultare.pho), pe data de

2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1

Directia de Mediu ‘

ROMANIA
I1B 2015' EÁPOÂÎOP'tĄ iMppEulJ

1 6.LUN. YU1B — -

Nr. 301811618673 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aess.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 70, sc.1
Calea Ferentari nr. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3233/18.04.2018, mnregistrată la P.M.B cu nr.
1618673/2'r04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3018I204.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi În spaţiul verde al blocului 70, sc. 1
din Calea Ferentari nr. ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 04.05.2017, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

- Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabüe şi eliminarea ramurilor uscate:
Spaţiu verde faţă - Iateral bloc:

O - 4ex. pomifructiferi O=18—2Ocm, h=8-lOm
- 3ex.Acersp.(arţar) O=20-25cm,h=10-12m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m
Spaţiu verde spate bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O = 50 cm, h = 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a 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 eiiminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

I IPnnin Pliąnhntn nr d7 rrvl rw,çtnl fla1m çprtnr ‘ R,,r'.rpti flnmnin



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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 12 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina ţs ex./29 052018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://w%vw.pmb.ro/institutii/primaria/directiildirectia mediwavize arbori in consultare/avize arbcri in consultare.php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1;:'%..:)
\‚/ Directia de Mediu

ROMANIA
II& 2ÔIR I sAsirDp;LIMPPEUNA

1 IUk oi8
Nr. 3024/1618373 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

O
Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 9, sc.2
Str. Vigoniei nr. ‚ sector 5
-Doamna.
Str. nr. ‚ bI. sc. ‚ ap. ‚sector

Referitor Ia e-maiIuI doamnt ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1616373/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3024/25.04.2018, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde din faţa blocului 9, sc. 2 din str. Vigoniei nr. ‚ sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a

O
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:
Toaletare:

- Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurüor Ia condiţü meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
usca te:
Spaţiu verde faţă bloc, sa 2:
- 1 ex.Tiliasp.(tei) O=SOcm,h=14m
- 1 ex.Juglanssp.(nuc) O=2Ocm,h=lOm
- 1 ex. Morus sp. (dud) O = 15 cm, h = 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O = 20 cm, h = 10 m

I - .1



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI
terenului Primăria Sectorului 5,cu acodul asociaţiei de proprietari, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, 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) penţru a nu fi
afectat echiiibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să
îI afişeze, în copie, Ia avizierul blocu(ui sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaNPOPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU i 5 ex./29 .05.201 8

1 t

prezentut aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htt1ivvw,flmb.ro/institutiprimaíiaĺđirectii/directia rnedjWagjzo arbori in consultare/avize arbori in consultareofjp), pe data de
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(1379 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

%Z1ULJ Directia de Mediu ..

•..

l ROMANIA
l BIB-201 B i SAflBATOflflA IMPPEUNÁ

Nr. 308411619020 2018

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

Directia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Senřiciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

•0
Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
- Domnul

Referitor Ia e-mailul domnului ‚ înregistrat la P.M.B cu nr.
1619020/25.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 3084/26.04.20181 prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde de Iângă punctul
termic din str. Mihai Cioranu, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren in data de 18.05.20181 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde de lângă punctul termic din str. Mihai Cioranu:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 70 cm, h 12 m — uscat 90 %‚ cu şarpante rupte

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

.t$QĄ
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde de iângă punctul termic,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de
plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/ 5 exí29.05.2Q18

j UUL
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prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/Ávvpmb.ro/instituůiĺprimari&djreciii/dírectia mediuíavize arbori in consultare/avize arbori in consuttare.php), pe data

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1 4.

Directia de Mediu ‘ .-.

ROMANIA
10182018 ISÁPGĂÎOOIM „‘PPEUNÂ

Nr. 320711619929 2018

CĂTRE
AdministraVa Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
0ff ice@aes5.rQ
- FUNDAŢIA'

Referitor Ia adresa reprezentantului fundaţiei, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619929/27.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. J207102.05.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a
bulevardului Pieptănari Ia nr. ‚ sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea răđăcinilor:
Plantaţia de aliniament a bulevardului Pieptănari Ia nr.
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 50 cm, h 9 m — cu scorburi pe trunchi, Ia zona de inserţie
scorbură profundă cu cilindrul central putred, trunchi despicat

Lucrările avizate se executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului ALPAB,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de materiai
dendroiogic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi. înălţime corespunzătoare
acestuia, in funcţie de specie), unuI în Iocul celui defrişat, după extragerea sistemului
radicular aI arborelui i alte ‘ exemplare în alvoiele rămase Iibere din aliniamentul străzii
Pieptănari sau în alte aliniamente deficitare de pe raza sectorului administrate de ALPAB,

I,eb,% IBd. Regina Elisabata nr. 47, cad paştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia



cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna
anului 2018 — primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Deŕrişare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

j Intocmit,

ć Insp. Florentina POPESCU/ s

iLĺn

G

prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
(http:/Áwnvpmbro!institutii/primari&direclii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consullare.phn), pe data

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1.

Directia de Mediu
POMANIA

š ‚tT3 1'l

Nr. 4419/1628402 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
otfice@aes5so
- Asociaţia de proprietari a blocuiui M5
Sos. Aiexandriei nr. 104, sector 5
asociatiablms @gmail.com

Referitor Ia e-mailui asociaţiei de proprietari, înregistrat ia P.M.B cu nr.
1628402/25.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4419/29.05.2018, prin care ne so)icită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat in spaţiul verde ai biocului M 5 din
sos. Alexandriei nr. 104, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în

data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul materiai dendroiogic pentw care conform

Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocaiităţiior cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumuţui coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echiţibrare
în vederea eäminărü riscului de frângere şi präbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabUe şi ehminarea ramuriĺor uscate:
Spaţiul verde faţă bloc spre sos. Alexandriei:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=30 cm, h= 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0=50 cm, h=12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0=20 cm1 h=12 m
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 0=20 - 40 cm, h= 12 - 14 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc spre sos. Alexandriei:
- 1 ex Acer negundo (artar) 0= 60 cm, h=12 m — trunchiul şi sistemui radicular de
suprafaţă putrede ‚afectează canalul coiecor ape menajere, coronamentul închnat
periculos peste o bancă situată în trotuar

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal aI terenuiui Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces1 Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constructiilor din jur şi a reţeleior
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexá 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaHIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia elíminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

IF5lBd. Regina &sabeţa nr. 47. cod poştal 050013, sedur 5, Bucureşti, Roaănja



- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea conditiilor pentru plantarea de
materiat dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoaneior în zona operauunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
apticându-se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităU, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligatia 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 aceíaşi 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 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 emiterfl pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare —6 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore în declŕn biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

/6 Întocmit,
& i I Insp. Florentina POPESCU/5ex.ils.Os.2o1s
j; f / (j3

-J

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(IIIlíĺĺvsjy, pit n c,n ll••ŢŢ; pe data de
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Nr.2777/1615725 2018 /

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului,
Str. Nicolae Paulescu nr 59 A, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3011/12.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1615725/16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2777/17.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde aI blocului din str.
Nicolae Paulescu nr. 59 A, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamenteĺor de mari dimensiuni, cu aphcarea Iucrăriĺor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurUor electrice
Lângă ghena de gunoi, de-a iungul aIei spre staţia de autobuz:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 35 cm, h 14 m
- 1 ex. Gleditsia sp.bitulpinală (glădiţă) 0 60 - 80 cm, h 14 - 16 m — eliminarea trunchiului
de 0 80 cm cu scorbură profundă Ia bază, Iipsă cilindrul central

O - 10 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 020 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 2 ex. Gleditsia sp.bitulpinală (glădiţă) 0 25 - 60 cm, h 12 - 14 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Lângă ghena de gunoi, de-a iungui ale ii spre staţia de autobuz:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 0 50 cm, h 12m —scorbură profundă Ia bază, cilindrul central
putred pe aproximativ 1,12 din Iungimea trunchiului
- 1 ex. Morus sp. (dud 0 80 cm, h 14m —scorbură profundă Ia zona de inserţie, cilindrul
central putred, despicături pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectowlui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeleior
aeriene, astfel:

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

I id. Reaina Sisaheta nr 47. cnd noslHIÜSmlî çprtnrS RI,rllrpçti RnmnI



echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerü
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaUul verde aI blocullui respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
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
no rmativ.

Defdşarea arborilori avizaţi 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 afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă, inclusiv eliminarea
trunchiului din exemplarul bitulpinal.

Toaletare — 14 ex. arbori
Defrişare —2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,

\ Insp. FIorentina POPESCU/5 ex.i0406201 8

i 5.IUN. 7019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htlp:/kw;wDmb rohnstituWIQrimariwdirecIiIĺdrectÉa mediuíavize arbori n consullare/avíze arboh r consultaro.php), pe data de
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Nr. 2778/1615720 2018

CĂTRE

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

O Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Domnul
Str. nr. ‚

:‘.. ‚ . sector5

Referitor Ia adresa AES nr. 3015/12.04.2018 ‚ înregistrată Ia P.MB cu
nr. 1615720 /16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2778/17.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
aliniamentul străzii Buzoieni la nr. ‚ loc parcare nr sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

O localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
Aliniament stradal Ia nr. Loc parcare nr.
- 3 ex. Fraxinus sp. (fasin) O = 30 - 35 cm, h = 8 - 10 m - Reducerea Ia 1/4 a
volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai
terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior
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

Bd. Redna Elisabsta nr. 4Ţ cnd nnstal O513 seclnr 5 Riinjresli Rnininia



toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Floren!ina POPESCY, 5 ex./04 06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/ĺvÂvw.pmb.roĺinstitutii/primariaidirectii/directia mediu/avize arbori in oonsultare/avize arboń in consultarephp), pe data de

l 5,WN. 2018

Ui iIBd. Reoina Elisabeta nr. 47. cod oostal 050013. sector 5. Bucuresti. România
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Nr. 278011615704 2018

CĂ TRE
Primăria Sectoruiui 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Ediiitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Dornnul -.

Referitor ia e-mailul domnului înregistrat ia P.M.B cu
nr.1615704/16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2780/17.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru un arbore situat Iimita dintre curtea imobilului cu nr.

şi trotuar,în domeniul public, din str. sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendroiogic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanui Iocafltăţilor, cu modificările şi compietările uiterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde de Iângă punctui termic din str. Mihai Cioranu:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) bitulpinal O 20 - 25 cm, h 7 - 8 m — uscat 100 %‚

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUior din jur şi a reţeielor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerU de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiior pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Bd, Roqina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5l3, sedor5, Bucuresti, România I J""%. I I I



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi inălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde deficitar din secrorul 5,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, in perioada optimă de
plantare din toamna anului 2018—primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dhecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărU 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 se va executa in regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU/ 5 exJO406.2018

o

prezentul aviz a fost postat pa site-uI PMB
(htlp:/Jwvnvpmb.roíinslitulii/nrimarialdireçţii!direclia mediuţavize arbori in consultare/avize arboń in consultarepho), pe data

de

i 5.WN. 2018

Bd. Reoina Elisabeta nr 47. cod pa$tal 050013. seclor 5, Bucureşti, România ?C%. ‘J
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Directia de Mediu
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Nr. 278111615708 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veriticare lnvestiţii Edilitare
Seiviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5 . ro
- Asociaţia de proprietari a biocuiui P42A
Str. Serg. Maj. Topliceanu Vasile nr. 16, sc. A, sector 5
- Domnul
Str. - nr. ‚ bI. ‚ sc. ‚et.- ap. 5, sector 5

Referitor Ia AES nr. 3019/12.04.218, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1615708/16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2781/17.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în parcarea amenajată pentru IocatarU
blocului p 42 A din str. Serg. Maj. Topliceanu Vasile nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că
Ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor, cu apĺicarea Iucrărflor de echilibrare
în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate:
Platbandă parcare, Iângă punctul termic:
- 1 ex. Tilia sp (tei) 0=30 cm, h=12 m
- 2 ex Acer sp (artar) 0=20 cm, h=8 - 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=20 cm, h=10 m
- 1 ex. Ailanthus sp (fals oţetar) 0=25 cm, h=10 m
Spaţiul verde faţă bloc sc. A:
- 1 ex. Populus sp (plop) 0=40 cm, h= 16 m - Reducerea Ia 1/2 a volumului
coronamentuluĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor
uscate

Defrisare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bioc sc. A:
- 1 ex. Fraxinus sp (frasin) 0=30 cm, h=1 0 m - uscat 1 00%

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pnştal O5I3. sedor5, Bucureşti. Románia
1n—. r. li



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.Q.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren
a piantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Menţionăm că, pentru defrişarea în regim de urgenţă a arborelui uscat a mai
fost emis în acest an, avizul cu nr. 115911599239.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.072016.
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 emiterU pentru Iucrările de

toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.
Toaletare — 7 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU/5 e /04.O6.201S

prezentul aviz a fost pestat pe site-ul PMB
(hflp:/íwvr.vpmb.rolinstitutiVprimaria/directii/directia meţjiujayize arboyj in consultarelavize arboń in çonsultare.ph), po data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ..

ROMANIA
1018 301 8 l çÁEĂTcplM iMPflU18Á

Nr. 2782/1615712 QJ.YSU.J 2018

CĂ TRE
Primărîa Sectorului 5

Direcţia Generală Qperaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Senńciuĺ Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Referitor Ia AES nr. 3018/12.04.2018, înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1615712/16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2782/17.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea din spatele blocului P 52,
sc. 1, din sos. Progresului nr..:1 sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare, H.C.G.M.B. 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Alveolă în parcarea din spatele blocului P 52, sos. Progresului nr.
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 25 cm, h 8 m — inclinatăla 60° faţă de verticală

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerH de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5ťI3, sector 5, Bucure$ti. România



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), un ex. arbore în Iocul celui defrişat şi alte 5 ex. în alte spaţii
verzi deficitare din secrorul 5, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
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.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. în declin biologŕc

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ţÇ Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/ 5 exJO4O62018

o

prezentul aviz a iost postai pe site-uI PMB
(htlpJ/www.pmb.roiinstitulii/nrimaiia/directiifdirectia mediWavizo arboń in consultar&avize artcń in consultarepbp), ps dala

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ulţ%4.::.;

Directia de Mediu .

POMANIA
‚9I-2OIO EÁţCPU ivEUNA

Nr. 278411615731 ‘.J!UYJ 2018

CĂ TRE
Doamna

Str. - ‚ bI. et. ‚ ap. ‚sector6

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

O 1615731/16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2784/17.04.2018, prin care
ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea
imobiluiui din str. nr. sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorui
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
In curtea imobflului:

- 1 ex. Abies sp. (brad) e so cm, h 12 m- Reducerea cu maxim 1,5m
din Iungimea ramurilor care afectează acoperişul caseĄ în vederea eliminărű
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea ĺucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate de Ia bază, fără a se eĺimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul

O etaj de şarpante)
Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului Iegal aI terenului,

evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind: respectarea avizutui, respectarea 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.

I r4



Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului Abies sp.
situat Iângă imobilul cu nr. 5, este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu
cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr 47, sectorul 5, o
expertiză a Ministerului Dezvoítării Regionale şi Administaţiei Publice
(M.D.R.&P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul aI
arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici
atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul
M.D.R.A.P.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti
tehnici)

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmît,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04.Q5.2018

prezentut aviz a fost postat pe ste-uI PMB
(http:(/vurw.mbrofinstitutii/rimariaJdirectü/direcUa mediu/avize arbori in consultarelavize arbod in ccnsullare.php), pe data de

tUN. 2016
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Directia de Mediu

ROMANIA
glo-2oIs sApEÁpDt. iMFuNA

Nr. 278811615638 M.tUNj 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 73 — 75, sc. C
Calea 13 Septembrie nr. 75 - 79, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2763/03.04.2018 ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1615638 /16.04.2018 şi Ia Direca de Mediu cu nr. 2788/17.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în
parcarea din spatele blocului 73 — 75, sc, C din Calea 13 Septembrie nr 75 -

79, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităulor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminăru riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor
uscate:
Parcare spate bloc, sc. C:
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) O = 30 - 35 cm, h = 10 - 11 m
- 1 ex.Juglanssp. (nuc) O=35cm, h=lOm
- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) O = 35 cm, h = 10 m
- 2 ex. Ailanthus sp.bitulpinali (fais oţetar) O = 20 — 35 cm, h = 10 - 12 m

ł i
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectoruíui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaiiIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

É o
Întocmit,

Insp. FIorFnlina FQPESCU,5 exJO4 .06.2018

prezentul aviz a fost pcstat pe site-uI PMB
(httpiíwwwpmb.roflnsiitutii/primarjađdirectiíldirectia mediu/avize arboń in consultar&avize arboń in consultare.pho), pe data de

7018
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Direcţia de Mediu

!!iä 7UIR
Nr. 278911615641.2018

CĂTRE

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Doamna - i

-

- nr. .‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2778/04.04.2018 ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1615641 /16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2789/17.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în
aliniamentul şoselei Sălaj Ia v sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

Q reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.CGM.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

aplica rea
prăbuşire
usca te:
Aliniament stradal Ia nr.
- 2 ex. Fraxinus sp. (fasin)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ŔOMÂNIA
l BlB-201 B i BÁaArnnM iMDrulg

1

- Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu
Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărU riscului de frângere şi
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor

şi
O=6Ocm,h=14m

I i



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene, 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 bioiogic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar 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. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Fiorcnż:na PQPťSCU /5 ex.i04 .06.2018

prezentu! aviz a fosl poslat pe siteuI PMB
Ĺhtt//www.nmbroJinstiIutWprimari&direclii/directia medjuĺavize arbori in consultare/avize arbori in consullare.nhn), pe dela de

1 5.IUN. Żo
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(“1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;lţr%:::...
‘tZJUJ Directia de Mediu
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‘S ‘ ROMANIA
•9l-2OtR ÇÁPBÁTQPIM iMPPEUNÄ

Nr. 279111615648 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.rą
-Domnul( si

Str. .‘ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2784/04.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1615648/16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2791/17.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de
aliniament a străzii Trompetului nr, şi sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 04.05.2018 s-a inventariat următowl 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 spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaWlor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
In aliniament stradal Ia nr.

- Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea
Iucrăriĺor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) O = 50 cm, h = 12 m
- 1 ex. Acersp. (arţar) O=2Ocm, h=8 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal Ia nr.. ‚ în dreptul intrării în imobilul cu nr.
- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) O = 50 cm, h = 12 m— cu scorbura profunda Ia aprx. 1,5 m pe

trunchi şi Iipsă cilindrul central
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuui Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvarăltoamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

4fl4
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- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), unuI în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale

arborelui i alte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii

Trompetului sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor

H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de

utilităţi, in perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Drecţia 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.
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 Ia data emiterii.

Toaletare —2 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. fn decĺin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit,
Insp. Flcrentrna POflSCU,s ex./0406.2018

prezeniui aviz a iost pDstat pe site-uI PMB
(http:Uwwwpmb.roIinslitutÉilflňmaňaldírectíi/directia mediu/avjze arbori n consultare/avize arbod ín consullare.pho), pe daia

de

l 5.IUN. 2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
POMANIA
1918ZOl & sAnATcnt. ipEu1S

i2.1Ujij
Nr. 3016/1618683 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Ediiitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

o
Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aess. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 117
Calea Ferentari nr. 8, sector 5
- Domnul

Referitor Ia cererea AES nr 3166/17.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1618683 /25.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3016125.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
spaţiul verde spate aI blocului 117, din Calea Ferentari nr. ‚ sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc( între sc. 5, 1,!. 70 şi sc. 2, bI. 117):
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 16 m- Reducerea cu 1,'2 a înălţimü
coronamentului de mari dímensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

Bd. flena EUsabeta nr. 47. ccd poştal O51 3. sector 5. Bucuresti. Romănia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al

terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bioca căiie de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art 6 pct. 6

din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul

biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului).
Precizăm că administratorul 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 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să

îl afişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea

tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentîna POPESCU,5 ex./04.O52018 o

I âÎÜN. 20z8
prezentul aviz a tost postat po site-ul PMB

meditj/avize arbod in consultare/avize arbori in consultarephp), pa data ds
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Directia de Mediu
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ROMANIA
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Nr.346611622306 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală OperaUuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str1 Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

C Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Domnul

Referitor la adresa AES nr. 3487/24.042018, înregistrat la P.M.B cu nr.
1622306 /08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3466/09.05.2018, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în plantaţia
de aliniament a străzii Cozieni nr. ‘. În lateralul imobilului cu nr. str.
Suhaia, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 07.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm;

‘CJ Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal Ia nr. ‚ str. Cozieni:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 20 cm, h 10 m — 2 scorburi profunde pe trunchi Ia
aprox, 1,5 m de sol, cu Iipsă cilindrul central
- 1 ex. Acer negundo (artar) e 30 cm, h 10 m — cu scorburi multiple pe trunchi,
una profundă Ia bază, cu Iipsă cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin gra administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrarea şi scoaterea rădăcinilor
arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal O513, sector 5. Bucureşti. Romănia I I



Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea

executiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de

execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,

aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu

diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de

specie), 2 ex. în Iocul celor defrişate, după extragerea sistemelor radiculare a

arborilor şi alte 10 ex. În alveolele libere din cartierul Pieptenari, cu

respectarea prevederUor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa

regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de

plantare din toamna anului 2018.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în

vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor

aplica sancţiuni conf, art 4 din acelaşi act normativ.
Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare —2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

(
Intocmit,

Insp. Florentina POPESCU i5 ex./12.06.201S

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http:Jkn,w.pmbro/institutii/primari&directii/directia mediufavize arbori in consultareiavize arbori in consultarephn), pe data

de

aIUN. 2018
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Directia de Mediu .
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Nr. 346511622310 2018

CĂ TRE
Primăria Sec torului 5

Directia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 - 11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 1
Str. Verigei nr. 3, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3490/24.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1622310/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 3465109.05.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 1 din str.
Verigei nr. 3, 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 spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spatUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Spaţiu verde bloc faţă sc.1:
- Reducerea cu 1/4 a înălţimU coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscuíui de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo
nefa vorabfle şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurflor electrice
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) o 50 cm, 1, 12 m
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 25 - 40 cm, h 12 - 14 m
Spaţiu verde bloc faţă sc.2:
- Reducerea cu 1/4 a înălţimü coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frăngere şiprăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurUor electrice
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 12 m
- 2 ex. Aesculus sp. (castan) O 20 cm, h 12 m
Spaţiu verde bloc faţă sc.3:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 10 m- Reducerea cu 1/4 a înălţimä coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurjjor
uscate, degajarea cablurflor electrice
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Spaţiu verde bloc faţă sc. 4:
- Reducerea cu 1/4 a înălţimü coronamentuĺui de mari dimensiun4 cu aplicarea IucrărUor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şiprăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurflor eĺectrice
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 20 cm, h 1Q m
Spaţiu verde bloc faţă sc.5:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dŕmensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condŕţü
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice
- 3 ex. Tilja sp. (tei) 030 cm1 h 10 - 12 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 020 cm, h 10 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 020 - 40 cm, h 10-12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 25 cm, h 12 m — cu scorbură Ia bază
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) 0 30 -40 cm, h 1O - 12 m — se va elimina trunchiul de 040
cm uscat 100%
Spaţiu verde bloc spate:
- Reducerea cu 1/4 a înălţimü cornnamentelor de mari dimensiunĄ cu apücarea Iucrărflor de
echiiibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meieo
nefa vorabfle şi elimina rea ramurflor usca te, degajarea cabluri/or electrice
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 - 24 cm, h 10 - 12 m
- 14 ex. TiIia sp. (tei) 020 - 60 cm, h 10 - 14 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 20 cm, h 8 - 10 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 020 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) 030 - 50 cm, h 10 - 12 m
- 8 ex. Acer sp. (artar) 020 - 40 cm, h 10 — 12 m
- 2 ex. Morus sp. (dud) 030 - 35 cm, h 12 - 14 m
- 6 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 0 20 - 30 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Pinus sp. (pin) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 60 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/2a volumuluicoronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:
- 1 ex. Abies sp. (brad) 010 cm1 h 5 m — uscat 75 %
Spaţiu verde bloc spate:
- 1 ex. specie neidentificată 0 20 cm, h 12 m — uscat 100 %

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerh
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot
de pămänt (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaUul verde aI blocului respectând distanţa regulamentară faţă de
clădiri şi r&ele de utilităti, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

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

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat 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 pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 61 ex. arbori
Oefrişare — 2 ex. uscate 75 — 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA ..

LQ1e.

Intocmit,
- Insp. Florentina POPESCU / ex/15.05201S

p

2ijuw. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htĹp://w.pmb ro/institutiiiprimari&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in cnnsultarephp), pe data de
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Directia de Mediu

ROMANIA
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Nr. 2330,2334,278311610735,1610760, 1615715 2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Fdilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aess.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 2B
Calea Ferentari nr. 72, sector 5
- Doamna

bI. ‚sc., ap., sector 5

Referitor Ia adresele doamnei şi Ia adresa AES nr. 3014/12.04.218,
înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1610735/27.03.2018, 1610760/27.03.2018,
1615715/16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2330/28.03.2018, 2334/28.03.2018,
2783/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore
situat în spaţiul verde aI blocului 2B din Calea Ferentari nr. 72 şi din plantaţia de aliniament
a străzii Calea Ferentari, în dreptul sediului Poliţiei Iocale sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc 28, sc. D:
- 1 ex Acer sp (ar[ar) 0=50 cm, h= 12 m - Reducerea Ia 1/3 a volumului
coronamentulu4 cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
uscate

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradal Calea Ferentari, în dreptul sediului PoIiţiei Locale, Ia trecerea de
pietoni:
- 1 ex. Fraxinus sp (frasin) 0=50 cm, h=8 m - Cu scorburi profunde pe trunchi şi

cilindrul central putred

Bd. Reqna Elisabela nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia ůZ'C%. I I



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, pentru arborele din faţa blocului şi ALPAB, pentru arborele din aliniament,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădäcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform ad. 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, ALPAB are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), un ex. în Iocul celui defrişat, după extragerea sistemelor
radiculare ale arborelui i alte 4 exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii
Calea Ferentari cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna
anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in 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 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 pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de đefrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 1 ex. arbore
Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologic

Întocmît,
Insp. Fíorentina POPESCU i 5 ex.114.06.201S

W ?ü(8
pre2entul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(hIłp/fwwwpmbro/jnstitutii/primaria/directii/directia mediuíavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 05V013, sector 5, BucureşU. Aomânia
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Nr. 2793/1615660 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală OperaUuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari
Str. Tunsu Petre nr. 15, sector 5
- Doamna

Referitor Ia adresa AES nr. 2783/04.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1615660 /16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2793/17.04.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde din faţa blocului din str. Tunsu Petre nr. 15, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:
Toaletare:

- Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamenteÍor de mari dimensiuni
cu aplica rea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor
uscate:
Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O = 30 cm, h = 12 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (fasin) O = 30 - 40 cm, h = 10 m
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacundu-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se mă:' us prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU I 5 exiO4 .06.2018

15IUN 2018

prezenţul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://vĄws.flmb.rofinslitutńiprimari&direciii/dírectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp), po daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 2794/1615665 2018
l.IN. 11

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

—‘ office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. M91
Str. SoId. Ene Modoran nr. 9, sector 5

Referítor Ia adresa AES nr. 2762/03.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1615665
/16.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2794/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arbońi situaţi în spaţiul verde aI blocului M 91 din str. SoId.
Ene Modoran nr. 9, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentw care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaietare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni,
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire
meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate
Lateral aleea pietonala:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 30 cm, h 12 m
Spaţiul verđe spate bloc, sc. 1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcăm) 0 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 030 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020 cm, h 10 m
Spaţiul verde spate bloc, sc. 2:
- 1 ex. Morus sp. (dud) 030 cm, h 10 m
- 1 ex. Alnus sp. (anin) 0 30 cm, h 12 m
Spaţiul verde Iateral bloc, sc.2:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 10 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 25 - 40 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020 cm, h 10 m
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Prunus sp. bitulpinal (corcoduş) O 20 - 25 cm, h 8 - 9 m

J,f.i!
ŘOMÂNIA
llB ZDI i SÂPBÂIOPILk iMPDEUNÄ

cu aplicarea Iucrărflor
a ramurflor Ia condŕţü
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Acersp. (arţar)0 20-40 cm, h 10 - 12 m
Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m
Prunus sp. (corcoduş) 0 40 cm, h 10 m
Ailanthus sp. bitulpinal (fais oţetar) 0 20
Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 40 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 24 ex. arbori

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.roĺinstituti/primariaJdírectíWdirectia mediu/aviże arbori ín consultareiavizo arbori in consultarephp), pe data de

- 4 ex.
- 1 ex.
- 1 ex.
- 1 ex.
- 1 ex.

—22cmh12 m

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Florentina POflSCU/5 ox./04 .0 2018

rfljM O1B
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
POMANIA
IIS2W8 SĂ&ATooIM MEPEUNÁ

%d-IUN:20w
Nr. 301711618676 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. M55,

‘ Str. Glicinelor nr. 7, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3232/18.042018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1618676/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3017/25.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din jurul blocului M
55, sc. 2 din str. Glicinelor nr. 7, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 18.052017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificăiile şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare în vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurUor electrice
Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) 25 cm, h 113 - 12 m
- 8 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020 - 25 cm, Fi 9 - 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 35 cm, h 10 m
Spaţiul verde faţă spate sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020 cm, h 10 m

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) 020 - 30 cm, h 10 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 10 cm, h 9 m— uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului
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- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018-
primăvara anului 2019.

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

Defrişarea arborilori avizaţi 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, 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 emiterU pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare— 17ex. arbori
Oefrişare — 1 ex. uscat 80%

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCUI5 ex/04.06.201 8

‘ĺ9p

prezeniul aviz a fosl postat pe site-ul PMB
(http:/Mww.pmbroňnstitutü/primariWdirectiiťdírectia mediu/avize arbod ín consultare/avize arbori n consuttare.php), pe data de

Ia iI

DIRECTOR EXECUTIV

Bd. Reqina EUsabeta nr. 47. cod poştal O5l 3, sector 5, Rucureşb, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Directia de Mediu “

ROMANIA
IOIB 2rna SACBĂTDflIM MPPEUNÁ

Nr. 302011618662 2018
0. ÚN, 2010

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aess.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. p 75,
Str. Dorneasca nr. 7, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3241/18.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1618662/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3020/25.04.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din jurul bloculuil P
75 din str. Dorneasca nr. 7, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren
în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice
Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) 20 — 30 cm, h 8 - 12 m
-3ex. Acersp. (arţar)20-3Ocm, h 10-12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 17 - 20 cm, h 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 40 cm, h 10 m- se sprijină pe gardul Iiceeului - Reducerea cu a
volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo netavorabile
şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice
Spaţiul verde lateral bloc spre str. Dorneasca:

- 2 ex. Morus sp. (dud) 020 - 25 cm, h 10 m
- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 30 - 40 cm, Ii 12 - 14 m
-3ex. Acersp. (arţar) 20-35cm, h 10-12 m
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 20 — 40 cm, h 10 - 16 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) bitulpinală 045 - 50 cm, h 12 - 14 m
Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
-7ex. Acersp. (arţar)20-25 cm, h 10-12 m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 60 cm, h 12 m
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Spaţiul verde Iateral spate spre parcare:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (tei) 0 40 cm, h 12 m
- 2 ex. SaIix sp. (salcie) 030 - 50 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş roşu) 30 cm, h 12 m
-3ex.Acersp.jarţar)20-25cm,h8-10 m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) 020 - 25 cm, h 8 - 10 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
- 1 ex. Acersp. bitulpinal(arţar) 5 - 10 cm, h 5 - 7 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018-
primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
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 arborilori avizaţi 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, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 50 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR E
Simona-M

Întocmit,
Insp. Florentina POPESÇUj,s ex./04.06.2018

prezentul aviz a fost postaţjpe •uI PMB
(htţp:/ĺvpmb.ro/jnsţjlutiWprimaríaJdirectjWdjrecţia mediu/avizo arbor n consultare/avize arbori n consulMrďp pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1 :.;:....:.::z
Directia de Mediu

ROMAN1A
gls-2rne çArBTcph,Ą IMr EUNÁ

Nr. 3155 - 1/1619451/ 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
-Asociaţia de proprietari bloc 48
Str. Sălaj nr. 138, sector 5

Referitor Ia solicitarea AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia RM.B cu
nr. 1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin
care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorui 5,
vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 16.05.2018
s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul 988/1310358/15.05.2015
situat în spaţiul verde aI blocului 48 din şoseaua Sălaj nr. 138, sector 5, pentru
care conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aiiniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 8Ocm, h 20m - Reducerea Ia 1/2 din
volumul coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare, în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate.

Rd Rpnini FIiçihpt nr A7 rndrw,çta!flUYflR çpcřnr R'wnrpçh Rnmni.



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioad optim5' de execuţie
din toamnă 2018 — primăvará 2019.

Toaletare — 1 ex. arbore

Întocmît,
Insp. Florentina POPESCU,5 ex./06 .06.2010

25.IUN. tJ!

prezentul aviz a lost postat pe ste-ut PMB
(http •vx.v, prnb roiinstituti/jrimariaIdirectiiidirectia mediu/avi2e arbori in consultare/avize arbori n con5ultare.nhn), pe data de

Iů

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA
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Directia de Mediu .
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Nr.3155-3I1&1Š4Ąĺ 2018 \

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Paturi
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Ediiitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
-Asociaţia de proprietari bloc 9
Str. Baciului nr. 4 - 5, sector 5

Referitor ia so)icitarea AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată ia P.M.B cu
nr. 1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin
care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,

ľ vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2018
s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul 625911359691124.11.2015
situat în spaţiul verde aI blocului 9 din str. Baciuiui nr. 5, sector 5, pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde Iateral - spate bloc:

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 50 - 8Ocm, h 10 - 12m - Reducerea
cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensŕuni cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurílor
uscate

I,IIIBd. Reaina Elisabeta nr 47. cnd nnstal fl!flhli çectnr ! R,'c,,rpçti Rnmni



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI
terenuui Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a

jcestuia, 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.

1J

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie
din toamná 2018 — primăvarâ 2019.

Toaletare —2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

IŮ! %

ĺc
ri

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU,5 ex./06 .06.2018

prezenlul aviz a fost postal pe site-uI PMB
(hIto :v.;.wpmb ro,nsItuIii.primariajirec;ii1direcIia mediwavizo arbo,i in consultare/avize arhori ‚n consuhir€ Dhp), pe data de
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Nr. 3262/1620203 2018
- Ł1. IUN. 2018

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Senäciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului M123 C
Str. SoId. MihaiI IIie nr. 6
- Domnul
Str. nr. BI. et. ap. sector 5

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1620203/02.05.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3262/03.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore situat în parcarea din spatele blocului M123 C, str. SoId. Mihail
IIie nr. 6, 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 spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Alveolă parcare, în spatele blocului, în dreptul Iocurilor de parcare nr.
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40 cm, h 10 m — cu trunchiul putred Ia bază, în zona cu Iipsă
scoarţă cilindrul central este putered şi exfoliat
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 40 cm, h 12 m — cu scorbură profundă pe trunchi Ia aprox.
1 ‚5m de sol, cu Iipsă cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Sd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal O5U13. sectar5. Bucureşti. România I



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi inălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), in Iocul celor defrişaţi şi în spaţiul verde aI
blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Jucrărilor de piantare conf. art. 9 aiin. 5 din
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2
Defrişare —2 ex. în declin biologic

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit,
Insp. Fiorentina POPESCU/ 5 ex./14.06.2018

:5,WN lÜ18

prezentul aviz a iost pestat pe site-uI PMB
(htlt//www.mb.ro/institutii/primaria/directiiJdirectia mediuíavize arbcrí n consultareĺavize arboń in consultare.php), pe data

de

H.C.G.M.B. nr 304/2009,
vederea verificării în teren
conf. art, 4 din aceIaşi act

aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

ani de Ia data emiterU.

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

&WN. 2018
Nr. 3460/1622331 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

O Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 14, sc.2
Str. Cap. Ilina nr. 6,sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3456/24.04.2018, înregistrat Ia F.M.B cu nr.
1622331/08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3460/09.05.2018, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde din faţa blocului 14, sc. 2 din str. Cap. Ilina nr. 6, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 13.06.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:
Toaletare:

- Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ
cu aplica rea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărű riscului de frängere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor
uscate:
Spaţiu verde faţă bloc, sa 2:
- 1 ex.Tiliasp.(tei) O=3Ocm,h=12m
- 1 ex.Juglanssp.(nuc) O=2Ocm,h=lOm
- 1 ex.Acersp.(arţar) O=2Ocm, h=8 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O = 18 - 20 cm, h = 8 - 10 m
Spaţiu verde spate bloc, sc.
- 6 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 20 - 50 cm, h = 12 — 14 m
- 1 ex.Juglanssp.(nuc) O=2Ocm, h=lOm
- 3ex.Populussp.(plop) O=40-45cm,h=16-17m

v
. .. .. ..:..: ... t.
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5,cu acodul asociaţiei de proprietari, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzŕ de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară-toamnă) pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 16 ex. arbori

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU i5 ex.114 .06.2018

‘5,IU. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpJ/Avwpmbroiinstitutii/primari&directii/directia mediwavize arbor ín consultare/avize arbori in consullare.php), pe data

DIRECOR EXECUT(V,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşţal O513, sector 5. Bucursşti. Románia
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Nr. 3461/1622324 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii EdiHtare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

— office @ aess . ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 40,
Aleea Imaşului nr. 9, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3458/24.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1622324/08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3461/09.05.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 40 din
Aleea Imaşului nr. 9, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 13.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
IocalitătHor cu moditicările şi completările În vigoare şi H.C.G.M.B. 304i2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţä
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice
Spaţiul verde faţă bloc:
- 3 ex. Populus sp. (plop) 0 80 -100 cm, h 14 - 16 m- Reducerea cu 1/2 a voĺumului
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Acer sp. (artar) 050 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 50 cm, h 16 m- Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc,:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 50 cm, h 12 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

Bd. Reoina Elisabeta nr. 47. cnd ncsţnl fl1T)l3 ssrtnr5 R,,n,rpçti Rnmnia



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

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa regulamentară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
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 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 Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare —5 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Insp. Florentina

15 IUN. ?Oi

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/lwwwmb.ro/institutii/primariaJdirectíi/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.phn), pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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—— iurn 1ÜiNr.3463/1 622316 2018

CĂ TRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Referitor Ia e - mailul domnului ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1622316 /08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3463/09.05.2018, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia
de aliniament a străzii Calea 13 Septembrie nr. ‚ în faţa blocului cu nr.
şi un arbore uscat în spatele b!ocului, pe str. Mihail Cioranu, sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 07.06.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

O Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal Ia nr. ‚ faţă
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 10 m — uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegaĺ a terenului
ALPAB, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloóa căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor
executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Pentru refacerea fondului vegetal, În compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,
aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu
diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în Iocul ceiui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare a
arboreui cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând
distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă
de plantare din toamna anului 2018.

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

Menţionăm că arborele uscat din spatele blocului, de Iângă punctul
termic din str. Mihai Cioranu a fost defrişat de către administratorul Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma$ajiälOPA

ĺíJnĹ4

« 4oaic )
\t I

1.

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU s ex/14.06.2018

ąI!i ‘9R

prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htIrx.fwjwpmb.rożinstiIuin/primaiia/direcIiiidirectia mediu/avize arbori in consultare/avize artori in consllflaraphD), pe data

de

Bd, Regina EIsabeta nr. 47, cod poştal O513, sector 5, Bucoreşti, Romănia í S



(‚Ďŕ

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl.
Directia de Mediu ‘.“

ROMANIA
1018-1018 SAOBÁmnIM IMPPFUNÄ

Nr. 355511623305 2018

8. 11111. 2818 CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. p 3, sc. 1
Str Moţoc nr. 2, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 4050/07.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1623305/10.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3555111.05.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiul verde din jurul bloculuil P 3,
sc. 1 din str. Moţoc nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 08.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate, degajarea cablurilor electrice
Spaţiul verde Iateral - dreapta bloc sc. 1:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 050 cm, h 14 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Salix sp. bitulpinal (ulm) 0 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. tritulpinal (ulm) 0 15-20 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 35 cm, h 16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de r

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramuriloŕ
uscate
Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
-3ex.Tilia sp.(tei)O40—45 cm, h 12-14 m

Spaţiul verde Iateral - stânga bioc sc. 1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 40 cm, h 12 m — Iângă bătătorul de covoare - Reducerea cu
1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle
şi eliminarea ramurilor uscate

.t*OĄ
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- 1 ex. Populus sp. (plop) O 30 cm, h 16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărä riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor
uscate

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral - đreapta bloc sc. 1:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 15 cm, h 8 m— uscat 100% - dezrădăcinat

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

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 pämânt (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de piantare din toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a piantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din aceIaşi act
normativ.

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

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 pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 14 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar ńÍFOPA

Insp. Florentina

15.IUŁ t
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpiivx,w.pmb.roĺínstitutii/primari&directii/directia mediWavize arbori in consultare/avize arboń n consultarephp), pe dala de
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Directia de Mediu .‘.

ROMANIA
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Nr. 355611623324 2018

U.lUN. 2018

CĂ TRE
Primăria Sectoruiui 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 - 11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 24, sc.1
Str. Cobadin nr. 4, sector 5
- Domnul
Str . nr. BI. sc. ‚ ap. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr.3869/03.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1623324/10.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 3556I11.05.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de speciafltate pentru un arbore în declin biologic situat în spaţiul verde din
faţa blocului P 24, sc. 1, str. Cobadin nr. 4, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intraviianul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaUilor de aliniament din Municipiul Bucureşti1 avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 90 cm, h 1 8 m - Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăriíor de echilibrare în vederea eliminărü riscuíui de
frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurUor
uscate, degajarea cablurUor electrice

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde fată bloc, sc.1:
- 1 ex. Salix O 40 cm, h 12 m — cu scorbură fereastră profundă cu Iipsă cilindrul central se
tine doar în scoarţă
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 50 cm, h 12 m — cu trunchiul despicat în două

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectoruiui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcuilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerü
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului respectând distanţa regulamentară faţă de
clădiri şi reţele de utihtăţi, în perioada optimă de piantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

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

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

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 emiterU pentru Iucrările de

toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.
To&etare — 1 ex. arbore
Defrişare —2 ex. în declin bŕologic

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/5 ex./15.06.2018

zUN 7W18

prezentul aviz a tast postat pe site-uI PMB
(httpI/vAvwpmbr&institulii/primariaídirecţii!directia mediu/avize arbeń in consultare/avize arboň in cansultare php), pe data de

Îů sM

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regfna Elisabeta nr 47, cod pnştal O513. seclor 5. Bucureşt, Romănia
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Nr. 355811623331 2018

i8.WN. 2010

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro
- Domnul r

Referitor Ia adresa AES nr. 3865/03.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1623331/10.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3558/11.05.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de
aliniament a străzi Dr. Louis Pasteur ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 08.06.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate
In aliniamentul străzii dr. Louis Pasteur
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 050 - 70 cm, h 12 - 14

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, 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 echiflbrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

IśF IRd Rpnina FIiçnhnta nr 47 nnd nntnI flfWl1a çnrlnr! Riir,imçi Pnmânia



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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCUÍ5 exJl2.06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(h(tp:/ĺwww.pmbroňnstitutii/primari&directii/directia mediu/avize arborí in consuitar&auize arboń in consultare.ohp), pe data

de

o
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Nr. 381411623912 2018
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CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţü EdiIitare
Senńciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 - 11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 12, sc.1
Calea Rahovei nr. 217, sector 5
-Domnul

- - ‚ sc. ‚ ap. ‚ sectors

fleferitor Ia e-mailul domnului ‚ înregistrat ia P.M.B cu nr. 1623912/14.05.2018
şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 3814/15.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de
specialitate pentru arborü uscaţi situaţi în spaţiui verde din faţa blocului 12, sc. 1, Calea
Rahovei nr. 217, sectoml 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 spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:

Toaletare:
Spaţiui verde faţă bioc, sc.1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20 cm, h 1 0 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentuţui de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea
eliminărü riscu/ui de frângere şi prăbuşire a ramurflor /a condiţii meteo nefavorabiĺe şi
eliminarea ramurflor uscate, degajarea cabĺurilor electrice

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde fată bloc, sc.1:
- 1 ex. specie neidentificată O 10 cm, h 6 m — uscat 100%
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25 cm, h 10 m — uscat 1 00%
- 1 ex. specie neidentificată O 10 cm, h 6 m — uscat 100%- prăbuşit - potrivit H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriut
Municipiului Bucureşti, art. 6, aiin. 4, pct. a cc în cazul prăbuşirü unor arbori/ramuri, datorită
înregistrărü fenomenelor meteorologice nefavorabile, proprietarh/administratorii Iegali vor
acţiona de urgenţă prin scoaterea rădăcinilor şi ridicarea materialului Iemnos pentru
decongestionarea zoneL In Iocuĺ arborflor dezafectaţi se vor efectua plantări, iar pentru
arborü deterioraţi se vor aplica tăieri de corecţie »;
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteríorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţüior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăciniior arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborüor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde ai biocului respectând distanţa regulamentară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anuiui 2019.

La finalizarea iucrărilor de piantare conf. art. 9 afln. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml 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.

Defrişarea arborilor avizaţi 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 afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii pentru iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 1 ex. arbore
Defrişare—3ex. uscate 100%

DIRECTO. EXEČI*JV,
Simon -MarianwpaRA

?8
Intocm,t,

Insp. Florentina POPESCU / ex./15.O6.2018

15jţ4 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htto:/kww pmbro/institutnřorimari&direcüi/directia mediufavize arboń in consultare/avize arbori in consultare.ohp), pe data de
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Directia de Mediu
ROMANIA
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Nr. 346411622312 2018

(i. Iuj4 tuJd

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Primăria Sectorului 5
Direcţia Invăţământ şi Relaţii Comunitare,
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Doamna — Director Grăđiniţa nr. 54,
Calea Ferentari nr. 96, sector 5

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
B-dul George Coşbuc nr. 30-38, sector 5
ottice @aes5.ro

Referitor Ia adresa AES nr. 3489/24.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1622312/08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3464/09.05.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor aferenti spaţiului verde
amenajat în curtea grădiniţei nr. 54 din Calea Ferentari nr. 96, sector 5, vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 11.06.2018 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde grădiniţă spre str. Armistiţiului:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 30 - 50 cm, h 10 - 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor la condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurflor uscate

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 120 cm, h 16m - Reducerea cu 1/2 din volumului
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde grădiniţă spre str. Topologului:

- 2 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 14 - 16m - Reducerea cu 1/2 din volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurUor uscate

Bd. Reqina Eíisabsla nr. 47. cod ncstal 050013. sedor 5. Bucureşti. flomănia I



Defriare:
Spaţiul verde grădiniţă spre str. Armistiţiului:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 55 cm, h 11 m — scorbură profundă Ia aprox, l,5 m de sol, cu
Iipsă ciindru central

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 50 cm, h 1Q m — scorbură profundă Ia aprox. 1,2 m de sol, cu
Iipsă clindru central
Spaţiul verde aI blocului din spatele gradinąei:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 50 cm, h 6 m — în apropierea gardului grădiniţei — uscat
1 OO%

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia ebminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru piantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior
şí a persoane(or în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei (ucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 13
arbori tineri cu baiot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), 12 ex. în curtea grădiniţei şi 1 ex. în spaţiul verde aI blocului,
după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor, respectând distanţa regulamentară faţă
de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de p(antare din toamnă 2018- prĺmăvară
2019.

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

Defrişare arborilor avizaU 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 emiterfl.
Toaletare — 6 ex.
Defrişare — 3 ex - 2 ex. în decĺin biologic + 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR ĘX€tih
Simona-Náŕia5aEPO\

(M' .

‘Insp. Florentina POPESCUI5 exJl4.06201B

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(ht(p:hwivpmb ro/írsítutiiĺprimadWdŕrectii/díreç(ía mediu/avíze arboh in consuttareřavi2e arbori ‚n consuttar php pe data de
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Nr. 3434/1622338 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

O Spre ştiinţă:
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z 4, sc. 2
Str, Radu Constantin nr. 16, sector 5
- Domnui,
Str. nr. i,bI. ‚ sc. .‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3466/24.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1622338 /08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3434/09.05.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul

O verde din faţa blocului Z 4, sc.2 din str, Radu Constantin nr. 16, sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.20177 s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravi]anul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
Spaţiu verde faţă bloc:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O = 20 - 50 cm, h = 10 - 12 - Reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare În
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi elimina rea ramurilor uscate

O r'ks‚‚nc.n r n I cb. I



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI
terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de Iocatari, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmiĺ,
Insp. Florentina&O9ĘSCU/ s ex.11 8.06.2018

:WN 2018

prezentui aviz a fast postat pe site-ul PMB
(httpJĺiw.pmb.ro/institulii/primariaJdirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbod in consultare.php), pe dala de
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Nr. 3458,4876/1622345, 16jjjj4 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Ediiitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Q Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aess.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 33, sc.2
Str. Vicina nr. 3,sector 5
- Asociaţia de proprietari a biocului nr. 33, sc.1
Str Vicina nr. 3,sector 5

Referitor Ia adresele AES nr. 3455/24.04.2018, 5177/04.06.2018
înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1622345/08.05.2018 1631364/07.06.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3458/09.05.2018, 4876ĺ08.06.2Ol8prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde
aI blocului 33, sc. 2 şi respectiv sc. 1 din str. Vicina nr. 3, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2017, s-a
inventariat următorui material dendrologic pentru care conform Legii nr.

Q 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:
Toaletare:

- Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni,
cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia conditä meteo nefavorabile şi elimina rea ramurflor
uscate:
Spaţiu verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) o = 20 cm, h = 10 m
- 2ex.Acersp.(arţar) O=20-3Ocm,h=9-10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O = 20 cm, h = 10 m
Spaţiu verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fais oţetar) O = 20 cm, h = 10 m

Bd. Redna Elisabela nr 41 cnd nnslM Ű!fX]13 spntnr 5 Rijniirpsli Rnmn



- 1 ex. Morussp.(dud) O=4Ocm, h=lOm
- 4 ex. pomi fructiferi O = 20 - 30 cm, h = 8 - 10 m
Spaţiu verde Iaterai bloc, sc. 1:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 30 -35 cm, h = 1 O - 12 m
- 2ex.Acersp.(arţar) O=20-3Ocm,h=10-12 m
- 1 ex.Tiliasp.(tei) 0=2Ocm, h=lOm
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O = 20 cm, h = 10 m
Spaţíu verde spate bioc, sc. 1 şi 2:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O = 20 cm, h = 12 m
- 1 ex.Tiliasp.(tei) O=2Ocm,h=lOm
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O = 15 - 20 cm, h = 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5,cu acodul asociaţiei de proprietari, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să
îI afişeze, în copie, Ia avizierele 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. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18 .06.2018

prezentul aviz a iest postat pe site-uI PMB
(httpJ'v;.vwpmb.ro/institutiiiprimarialdirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori n consulţarephp), pe data de
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Nr.3456,3553 11622121, 1623161 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice@aes5so
- Domnul'
Str. . nr. ‚ sector 5

Referitor Ia e- mailurile domnului L înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1622121 /08.05.2018 ‚ 1623161 /10.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
3456/09.05.2018, 3553/11.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizuiui de
specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii
Gheorghe Popescu ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 12.06.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal Ia .‚ str. Gheorghe Popescu:
- 1 ex. Paulownia sp. (arboreie prinţesei) O 50 cm, h 15 m — dezvoitarea
sistemului radicular aI arborelui a făcut impracticabile trotuarul şi parţial
carosabilul, dezvoltarea în continuare a acestuia nu poate fi oprită prin
aplicarea Iucrărilor de toaletare.

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor
arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz 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, ín compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,
aveţi obligaUa plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu
diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), un ex. în Iocul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare a
arborelui şi alte 5 ex. în alveolele libere din car[ierul Pieptenari, cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă
de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului
2018.

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex.

Si

Întocmit,
Insp. Florentina PQPESCU,5 ex/1 8.06.2018

L h Uô ‘!ľ!B
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http:i/wąvą.pmb.ro/institutii/orimari&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuflare.php), pe data

de
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Nr. 3554/1623320 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzś şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

O Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
0ff ice @ aess. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 47
Str. Dumbrava Nouă nr. 31, sector 5
- Domnul

Referitor ia adresa AES nr. 4055/07.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1623320 /10.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr; 3554/11.05.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul

O verde din spatele blocului P 47 din str. Dumbrava Nouă nr. 31, sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
iocaiităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
- Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni cu

aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţű meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
uscate:
Spaţiu verde spate bloc, în dreptul Ioculuí de parcare nr. :
- 1 ex.Tiiiasp.(tei) O=3Ocm,.h=lOm
- 2 ex. Fraxinus sp. (fasin) O = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m

I ů— I d3. IPd ‚. A7 ...Ą „...I,InrIV111 D



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
dín Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina /5

15,1Uŕ4 2Qa

prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
(httphvjpmb.ro/insttuţii/primari&direcUi/directia mediwavize arbori in consultareiavize arbori in co9LIl'-1re ohp), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1;.:r%:;.::..
Directia de Mediu

ROMANIA
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ÍUN 2O1a
Nr. 3459/1622344 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuń
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

Q - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 59 B
Str. Serg. Maj. Gheorghe Iorga nr. 1, sector 5

Referitor Ia AES nr. 3468/24.04.218, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1622344/06.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3459/09.05.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 598 din str.
Serg. Maj. Gheorghe iorga nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrar ea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
aviză m:
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare
Q în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo

nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:
Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=50 - 55 cm, h=12 - 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=20 cm, h=10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0=30 cm, h=10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0=30 cm, h=10 m
Spaţiul verde faţă bloc sc. 2 - vegetaţie de talie mică
Spaţiul verde Iateral bloc sc. 1:
- 1 ex. Ailanthus sp. tritulpinal (fals oţetar) 0= 10-15 cm, h=10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0= 16 cm, h= 8 m
SpaUuI verde spate b!oc, sc. 1 şi 2:
- 1 ex. Tilia sp (tei) 0=40 cm, h=14 m
- 1 ex Acer sp (arţar) 0=25 cm, h= 12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=20 cm, h=10 m
- 1 ex. Ailanthus sp (fals oţetar) 0=50 cm, h=14 m
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Defriare cu extragerea rădăcinilor:
SpaUui verde spate bloc sc. 1 şi 2:
- 1 ex. trunchi specie neidentificată 0=15 cm, h=5 m - uscat 100%
Parcare spate bloc:
- 1 exAcersp (arţar) 0=30 cm, h= 12 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa in orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal 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
aphcându-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 avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a đouă ex. arbori tineri cu
balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

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.

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 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 la data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 12 ex. arbori
Defrişare—2ex. arboriuscaţi 100%

DIRECTOR EXĘÇJJT[V,
Simona-Ma ď#Ą

Insp. Florentina ex./18.06.2018

-
I(j% ?Gi

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://wvwnmb.ro/institutii/primari&directiiidiroctia mediufavize arbori in consultare/avize arbori in consultaro.phn), pe data de
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Nr. 3462/1622320 2018

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţü Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 - 11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 5, sc.1
Str. Iacob Andrei nr. 36, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3459/24.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1622320/08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3462109.052018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 5, sc. 1 din
str. Iacob Andrei nr. 36, 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 spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare
- Reducerea cu 1/4 a înălţimü coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare în vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurflor electrice:
Spaţiu verde bloc faţă sc.1:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 8 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 70 - 90 cm, h 14 - 16 m- Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
elimina rea ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice
Spaţiu verde bloc faţă sc. 2:
- 4 ex. Populus sp. (plop) O 70 - 80 cm, h 14 - 16 m- Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţü meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurflor electrice
Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
- 7 ex. Populus sp. (plop) O 50 - 70 cm, h 14 - 20 m- Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia ii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice

ĺh.
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Spaţiu verde bloc Iateral sc.3:
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 30 cm, h 12 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) O 60 - 70 cm, h 14 - 18 m- Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice
Spaţiu verde bloc Iateral sc.1:
- 2 ex. Acersp. (arţar)O 20 - 25 cm, h 10 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) 0 40 - 50 cm, h 14 - 16 m - Reducerea cu 1!2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice
Spaţiu verde bloc spate:
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O 40 cm, h 10 m
- 2 ex. Acer sp. (ańar) 020 cm, h 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 14 m - Reducerea cu 112 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărÜor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor
usca te, degajarea cablurilor electrice
Scuar parcare spate bloc:
- 8 ex. Populus sp. (plop) O 20 - 40 cm, h 14 - 20 m- Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor usca te, degajarea cablurflor electrice

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc Iateral sc.1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 030 cm, h 8 m — uscat 100 %
Scuar parcare spate bloc:
- 1 ex. Populus sp. (piop) O 50 cm, h 14 m — cu trunchíul putred şi despícat, scorbură Ia
bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 50 cm, h 12 m — cu trunchiul putred Ia bază, mâncat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din iur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot
đe pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului şi scuar parcare, respectând distanţa
regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna
anului 2018- primăvara anului 2019.

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

Defrişarea arborilor avizaţi 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, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrăńle de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaĺetare —39 ex. arbori
Defrişare — 3 ex. - 1 ex.uscat 100% şi 2 ex. în declin biologic

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariai

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU I s exílmbe.2018

J5 IÜN

prozentul aviz a Íost postat po site-ul PMB
(http:Uwww.pmbroĺinstituib!rimari&directÉÉ/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arboh in consulIare.hp), pe daĺa de
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Direcţia de Mediu

ROMANIA
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Nr. 3707/1623658 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Primăria Sectorului 5
Direcţia Invăţământ şi Relaţii Comunitare,
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Domnul k — Director Colegiul economic „Viilor",
Sos. Viilor nr. 38, sector 5
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
B-dul George Coşbuc nr. 30-38, sector 5
office @aes5.ro

Referitor Ia adresa AES nr. 3247/19.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1623658111.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 3707/14.05.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor aferenti spaţiului verde
amenajat În curtea Colegiului economic „Vhloť' din sos. Viilor nr. 38, sector 5, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.06.2018 s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor la condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiul verde zona acces rampă:

- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 050 cm, h 12 m
- 1 ex. Pwnus sp. bitulpinal(corcoduş) 0 50 - 60 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 50 cm, h 16m - Reducerca cu 1/2 din volumul

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, Îfl vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate

- 1 ex. Populus sp. bitulpinal (plop) 0 50 -60 cm, h 16 -18 m - Reducerea cu 1/2 din
volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu apUcaçęJrăriIor de echilibrare, În
vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a rar] rHflátć3pdiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurflor uscate D

n ‘Ec —
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Menţionăm că în această zona nu a putut fi verificaUvizualizat građul de declin
biologic aI arborilor, deoarece zona în care sunt situaţi arborii este o zonă greu
accesibilă (teren cu pantă accentuată).

Dacă Ia execuţia în teren a Iucrărilor de intervenţie în coronamente se constată,
de către executant, care dispune de utilaje i echipament special pentru astfel de
intervenţii, că arborii prezintă scorburi Ia bazălinseńia arpanteIor se revine punctual
cu solicitare pentru exemplarele (din această zonă) care necesită defrięare (specie
nr. arbori, gradul de declin biologic, foto).

SpauI verde curte interioară, zona recepe:
- 4 ex. Koleuteria sp. (băşicoasă) 020 - 30 cm, h 9 - 10 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) 0 10 cm, h 5 m — cu coronamentul dezvoltat spre

trotuar
- 4ex. Acersp. (arţar)0 50 -6Ocm, h 12 - 14m
- 2 ex. CeItis sp. (sâmbovină) 070 - 100 cm, h 14 - 16 m
- 1 ex. Morus sp. (duđ) 060 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă Cofetărie:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 80 cm1 h 14 m - Reducerea cu 1/4 a înălţimü

coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţű meteo nefavorabile şi
eíiminarea ramurUor uscate

- 2 ex. Acersp. (arţar)0 20-7Ocm, h 10 - 14m
Spaţiul verde faţă sală spofl:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 25cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 80 cm1 h 16m - Reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia cond,ü meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurUor uscate

Defrięare:
Spaţiul verde faţă sală sport

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 50 cm, h 1 6m — scorbură Ia bază, cu Iipsă clindru central
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 80 cm, h 14 m — cu trunchiul putred şi situat Ia 1,2 m faţă

de structura de rezistenţă a sălii de sport
Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

t,flĄ
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respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, În caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 12
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametw de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), 12 ex, în curtea colegiului, după extragerea sistemelor
radiculare ale arborilor, respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamnă 2018- primăvară 2019.

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

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare — 26 ex.
Defrişare —2 ex. În declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ţ!Ţ Insp. Florentina POPESCU/5e./25o62a18

r

15./uw 2Uig

prezentul aviz a tost pôstat pe site-uI PMB
(http:ĺ/www.pmb.r&insUtutií/primariaJdirectii/directia mediWavize arbori in consultareĺavize arbori in consultare.nhn), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •!1ťr.;:.:L'..

Direcţia de Mediu
T918 2OIBtSÁPBÁTflPIM MPPEUNÁ

Ü2. IUL 2Qg
Nr. 4495116285541 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5

Spre ştiinţă

O
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5

oĺf ice @ aes5.ro

- DIui

Referitor Ia adresa AES nr. 4285/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1628554/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4495/30.05.2018, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în Str Sfântul

o Elefterie nr Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

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

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, i ale H.C.G.M.B. nr.

114/2011, privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradele din cadrul plantaţfllor de

aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Sfântul Elefterie nr. ‚ în aliniament stradal:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, H 8 m, uscat 100%

Bd. Rena Eiisabeta nr. 47, cvd poşlal 05C01 3, sector 5, Bucure$, Rornánia

TeI: 021.305.5500
hUpJ/www.pmb.m



Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerH de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori

uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie

de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută

defrişarea (aliniamente/spaţfl verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), în

prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării

în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad, 4 din

aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,

conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările

i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Defrişare - 1 ex.

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 25.05.2018 29.1
— prezentul aviz afosl pnstat pe sile- iiI PMB.

pe đaia de

Bd. Regina Eusabeta nr. 47, cod poştal 050013, ssclor5, Bucureşti, flomânia j
TeI: 021.305.55.00 int. 4016
httpJJwww.pmb.w I_______

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
1918-2018 SÁ00Ä1OLM MPEUNÁ

Nr. 4882I1631344L..9.9.!L.?L..2O18

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
lnvestiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

o Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5
off ice @ aess. ro

- Asociaţia de proprietari BIoc C9
CaI. Ferentari nr. 72, Sector 5, Bucuresti

- Asociaţia de proprietari BIoc C6
CaI. Ferentari nr. 72, Sector 5, Bucuresti

- Asociaţia de proprietari BIoc C4
CaI. Ferentari nr. 72, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 4884/25.05.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1631344/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4882108.06.2018, prin care se solicită

Q
emiterea avizului de specialitate pentru íntervenţia asupra unor arbori situaţi în CaL Ferentari
nr. 72, Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, ‚ avizăm:

Toaletare (Reducerea cu 1/3 a volumului coronamenteĺor de mari dimensiunĄ cu
aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cabÍurflor
electrice):
CaI. Ferentari nr. 72, în faţa blocului C4:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, H 10 m

- 1 ex. pom fructifer 020 cm, H 10 m

- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 20-50 cm, H 10-12 m
CaI. Ferentari nr. 72, în spatele blocului C4:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod pcştal 05@31 3, sedor 5, Bucurefl, Ramânia

TeI: 021 .305.55.00
hUpi/www.pmb.ro
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- 5 ec. Fraxinus sp. (frasin) 0 20-80 cm, H 12-14 m

CaI. Ferentari nr. 72, în faţa blocului C6:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 25-40 cm, H 12-14 m

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030 cm, H 12 m

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20 cm, H 1O m

CaI. Ferentari nr. 72, în spatele blocului C6:

- 9 ex. Populus sp. (plop) O 50-70 cm, H 14-16 m

- 9 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 30-40 cm, H 10-12 m

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30-40 cm, H 10-12 m

CaI. Ferentari nr. 72, în faţa blocului C9:

- l ex. Acersp. (arţar)O8Ocm, Fi 12m

- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) O 20-40 cm, H 10-12 m

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 25 cm, H 10 m

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20 cm, H 10-12 m

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 25 cm, H 10 m

CaI. Ferentari nr. 72, în spatele blocului C9:

- 8 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25-50 cm, H 10-14 m

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-60 cm, H 10-12 m

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 cm, H io m

- 1 ex. Mows sp. (dud) 020 cm, H 10 m

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 50 cm, H 12 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Cal. Ferentari nr. 72, în faţa blocului C4:

- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 40-70 cm, H 8-10 m, în declin biologic, scorburi multiple,

trunchi putred

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 60 cm, H 5 m, În declin biologic

CaL Ferentarî nr. 72, în faţa blocului C6:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 25 cm, H 10 m, uscat 75%

- 1 ex. trunchi Acer sp. (artar) 0 40 cm, H 2,5 m, uscat 90%

CaI. Ferentari nr. 72, în spatele blocului C6:

- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 20 cm, H 8 m, uscaţi 100%

CaL Ferentari nr. 72, în faţa blocului C9:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 25 cm, H 10 m, scorbură Ia 2 m pe trunchi, Iipsă cilindru

central

- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 40 cm, H 10 m, scorbură Ia bază, ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţiiior pentru piantarea de materiaj dendroiogic tânăr1 prin grija dvs.,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor sau reţelelor aeriene din jur.

nr.47, cod poştal 05C013. sedDr 5. Bucureş. Romăn
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 54 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru

arbori uscaţi, raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul
minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, după
extragerea sistemului radicular aI arborilor, în Iocaţia unde se execută defrişarea
(aliniamente/spaţii verzi aferente blocuriior/Iocurilor de joacă/alveole parcare), în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare —64 ex.
Defrişare - 14 ex.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona;fyWjana POPA

/ —J -

j
C

Întocmit
Insp. Fiorentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex.2.f16.2018
— prezentul aviz afost postat ps sils- ul PMB.

ps data ds

Ü3 ĺUL. 29:8

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. ssdar 5. Bucursşti. România ‚4't
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httpiiwww.pmbro UKAS

.‚śo'al 00'





flfŢ' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1 ;%::..;

Direcţia de Mediu
lgla-2o'a SÄPBMOrnM ÍMPOEUNÁfl —

Nr. 4923116319301 2018

Către:
- Ađministraţia Lacuri, Parcuri i Agrement Bucure$i
os. Bucureti- PIoieti nr. SB, Sector 1, Bucureti
-oIr

Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă
-Dna

-

Drrn. ‚ Sector 5, Bucuresti

Referitor ia adresa dnei r ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1631930/08.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4923/11.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în BId. Prof Dr.

Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completăriie ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, i ale H.C.G.M.B. nr.
114/2011, privind amenajarea i întreţinerea aiveolelor stradele din cadrul piantaţiilor de
aiiniament din Municipiul Bucureti, avizăm:

Toaletare:
BId. Prof. Dr. . i nr.

‘,
în curtea imobilului:

- 1 ex. Tifla sp. (tei) O 100 cm, H 14 m - Reducerea cu 1/3 a volumuţui coronamentelor
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţű meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate,
degajarea cablurilor electrice

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
BId. Prof. Dr. - - - -. în fata J, în aliniament strađal:

- 1 ex. Tifla sp. (tei) O 25 cm, H 7 m, uscat 90%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietaruiui/administratorului Iegal aI
terenului (proprietar teren pentru arborele situat în curtea imobilului; ALPAB pentru arborele
situat în aliniament stradal), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de pŕevenire a accidentelor sau deteriorarea construćţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfei:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

Dd. Regina Elisabeta nr 41, cod poştal O513, sector 5, Bucureşli, România

Tel: 021305.55.00
httpi/wwwpmb.ro
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acestora (cu excepţía eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentw
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori

uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută
defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,
conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

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

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

DIRECJOREXECUTIV,
SirnonäMaťÎafla POPA

.

Întocmit,
Insp. Fiorentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex.flČ6.2015 03. l UL 1
— prezenul avz arast pastal pe site- uI PMB.

pe daia de

Bd. Rina Elisabe!a nr 47, c poşJ O13, sector 5. SucweşĎ. Rriăi /
TeĹ 021.3Q555OO int. 4016
hflp:i/www.pmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
1918-2018 sÂpBÄŢopM lMpEuNÁ

EWL2B --——-- -- -

Nr. 4502116285881 2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

office @ aes5.ro

-DIuiI cu

Str. ‘, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 4525/17.05.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1628588/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4502/30.05.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în Str.

Crizantemeĺornr. 12, bf 2?, Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii

Q nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,

cu modificările şi cornpietările ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Str. Crizantemelor nr. spate bloc:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 20 cm, H 10 m - Reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuhĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea éliminărü

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia cond(ţii meteo nefavorabile şi eliminarea

ramurflor uscate, degajarea cablurflor electrice

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal O513, seclor 5, BucureşU, România

Tel: 021.305.5500
hltpiAwnv.pmb.ro

r



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI teren1ului, Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.S.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

S,mona-MśnqntPOPA
M1jĺA%i

‘s (11V1/ ‘-c

Intocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex.2Á6.2OI8 l U L 2r
— prezentul aviz atost postat pe site- uI PMB,

pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47: cod ştaI O513, stor 5, Bucureş, România

Tet: 021.3055500 int. 4016
UKAS

httpi/www.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
1918-2018 SĂPBÁIOPIM IPĄP1EUNÁ

Nr. 4252116267001547211635759! 2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

o - Amenajare Edilitară şi Salubrizare

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

off ice @ aes5.ro

- DIui

Str. r

- Bucuresti

Referitor Ia petiţia dlui . i adresa AES nr. 5375/08.06.018, înregistrate

Ia P.M.B. cu nr. 1626700/22.05.2018 i 1635759/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

4252/23.05.20185472/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate

pentru intervenţia asupra unor arbori situaţipe spaţiul verde i în scuarul din parcarea blocului

2 din Str. Pecineaga Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii

nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,

cu modificările şi completările ulterioare, I ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplica rea

IucrărUor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Pecineaga — 3, spate bIoc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 20 cm, H 10 m

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, H 10 m

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 050 cm, H 10 m

Dd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal O5l 3, sedar 5, Bucureşti, Románia ‚dt

TeI: 021,305,55.00
3 UKAS

httpi/vr'.ąv.pmbso

_________
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Str. Pecineaga parcare:

- 20 ex. Acer negundo (artar american) O 20-25 cm, H 10-12 m

- 2 ex. Populus sp. (plop) O 30 cm, H 12-14 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eĺiminărü

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea

ramuriIor uscate, degajarea cablurilor electrice

- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 17-20 cm, H 10-12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul

biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa

în orice perioadă a anufui.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Toaletare - 27 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

S1m7-Ąőariapa POPA

Întocmit,

Insp. Florcntina POPESCU

WL. 2
Aed. S.D. 7 ex. 03.072016

— prezcntul aWz a(os( pos(at pe si(e- uI PMO.

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05W13. seclar5, Bucureşd, Rcmânia

TeI; 021.305.55.00 int 4U16
hupilwww.pmb.w



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1;ç%.;.:...

Direcţia de Mediu

I9I6201B SÁPQÄTOQIM iMPflEUNÁ

Nr. 4491116285671 2018

1 3 IUL 2fl
Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari Bloc 66E — Preedinte

Str. Constantin Lecca nr. 2, bI. 66E, ap. 9, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 4282/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1628567/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4491/30.05.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde

aferent blocului 56E din Str. Constantin Lecca nr.2, Sector 5, vă comunicăm că, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B.

nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Str. Constantin Lecca nr. 2, bI. 66E, faţă bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, H 16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea

ramurflor uscate, degajarea cablurflor electrice

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal O5l3. sedar5, Bucureşli. Románia

TetO2l30555.OO I.ś1hhp:i/wwwpmbm

aoI.soIaal 031



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul

biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa

în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

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

To&etare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Florentina POPEŞCU

1, IUL. 2

Red. S.B 7 ex. 0307.2015

— prezentul aviz alost postat pe site uI PMB.

pe data de

54 Regina Elisabeţa nr. 47 cod poştal O513, sector 5, Bucureşti. România

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
hIlpi/www.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1

Direcţia de Mediu
-: 1916-2018 SÄľ0ÄTOrnM ÍMPPtUNA

Nr. 4492/1628541! 2018

13. IUL. z';u
Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -111 Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

office@aes5.ro

- Asociaţia de Proprietari BIoc P45

Str. Ion Urdăreanu nr. 5A, bI. P45, Sector 5, Bucuresti

Str. -
Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 4281/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

O 1628541/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4492/30.05.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde

aI blocului P45 din Str. Ion Urdăreanu nr.5A, Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu

prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din

intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B.

nr.30412009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Str. Ion Urdăreanu nr. 5A, bI. P45, fată bloc:

- 1 ex. Evodia hupehensis (evodia) 030 cm, H 10 m — Înlăturarea a 2arpante uscate

100%, reducerea cu 1/4 a coronamentului Ia arpanta rămasă, cu apĺicarea Iucrărflor de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal O513, sector 5, Bucureşti, România

T&: 021.30555.00
htIp://www.pmb,ro



echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuire a ramurflor Ia condiţii meteo

nefa vorabfle i eliminarea ramurilor usca te, degajarea cablurilor electrice

- 1 ex. Evodia hupehensis (evodia) 040 cm, H B m — Reducerea cu 1-1,5 m a ramurflor

dinspre trotuar cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea eliminărä riscului de frângere

.şi prăbu.şire a ramurilor Ia condiţü meteo nefavorabile I eliminarea ramurilor uscate,

degajarea cablurUor electrice

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectoruiui 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echihibrul

biologic ai acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa

în orice perioadă a anuiui.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizuiui, respectarea 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.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de speciafltate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Toaletare - 2 ex.

ĐIRECTOR EXECU -

Simona-Marian/tZ?\

( Întocmit,

Insp. Florentrna POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 03.07.2018 2
— prezentul aviz afosl postat pe site- ul PMB.

pe data de

Bd. Regina EUsabeta nr. 47. cnd poştal 050313, sedor 5, Bucureşti. Remănia 4'
TeI; 021.305.55.00 ínt 4016
http:/lwww.pmbso ? UKAS
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ŘOMÂNIA
1918-20!5 SÁflBÄTOPM MPqrUNÁ

Nr. 4497116286011.2018 J IY

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Eđilitare - Serviciul Ađministrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aess.ro
- Dnt. Ą'-'-i -

Str. 3ector 5, Bucuresti

Referitor la adresa AES nr. 4524/17.05.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1628601/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4497/30.05.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de
aliniamenta Str. Roznov, Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, i ale H.C.G.M.B. nr.
114/2011, privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradele din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str. Roznov în aliniament stradal:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, H 12 m, cu scorbură Ia bază i cilindrul central
put red
Str. Roznov ‚ în aliniament stradal:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 70 cm, H 10 m, putred Ia bază, scorbură profundă Ia bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm,
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm,

Str. Roznov în aliniament stradal:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm,

Str. Roznov t ‚ în aliniament strađal:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm,

Str. Roznov, ‚ în aliniament stradal:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 70 cm,

Str. Roznov r r R, în aliniament stradal:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, H 12 m, cilindrul central putred, scorbură Ia bază

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, flománia

Tel: 021 305.55.00
http://www.pmb.m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

H 8 m,
H 8 m,

scorburi multiple Ia bază
cu scorbură profundă Ia bază

H 12 m, trunchi putred, scorbură Ia bază

H 10 m, cu 2 scorburi Ia bază

H 8 m, scorbură profundă Ia bază



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerU de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic

tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, pńvind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 48 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru

arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare

diametrului în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia
unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de
joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018,
primăvara anului 2019.

La finaiizarea lucrăriior de piantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.

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

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr 6081/26.07.2016.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii, Iucrările de
defrięare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Defrişare - 8 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim9äJîna POPA

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU

11. ÎUL. 2

Red. S.B 7 exQJ7.2O16
— prezentul aviz afnst postat pe site- uI PMB.

pe data de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C0*3, sedDr 5, Bucureşi, Rcoánia /
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •H•;.
Direcţia de Mediu

1918-2018j SĂHBÁmP,M iMpug

Nr. 4500116285781 2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Qperaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Ediiitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, Sector 5, Bucuresti
off ice @ aess.ro

O - Asociaţia de proprietari BIoc 23B
Str Pecineaga nr 2, bI. 23B, Sector 5, Bucureti

Referitor Ia adresa AES nr. 4535/17.05.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1628578/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4500/30.05.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului 23B din Str. Pecineaga nr 2, Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul locatiiăţilor, cu moditicările şi competările ulterioare, i ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare in vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia

O condiţâ meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurUor electrice
Str. Pecineaga nr. 2, bI. 23B, spate bloc:

- 2 ex. Acer sp. (artar) 0 25-30 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Paulownia (arborele prinţesei) 0 40 cm, H 12 m
- 1 ex. pom fructifer 030 cm, H 10 m

Str. Pecineaga nr. 2, bI. 23B, faţă bloc:
- 1 ex. pom fwctifer O 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, H 12 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str. Pecineaga nr. 2, bI. 23B, faţă bloc:

- 1 ex. pom fructifer 020 cm, H 8 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşlal O5CO3, sector 5, Bucureşti, România ./
TeI: 021.305.55.00
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bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, În perioada

de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice

perioadă a anului;
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a unui arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori

uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie

de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută

defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), în

prima perioadă optimă de plantare, În toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr

304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărh

în teren a planlărilor in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

aceIaşi act normativ.
Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de

toaletare, lucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaĺetare - 6 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MaW,ÇPěPĄ

ŃPJL
(ďfl

-

\ Intocrnit,
\ 1)

Insp. Florentrna POPESCU

Rsd. $B. 7 sx. 03.07.2018 UL 7:
-. prezentul aviz aíost pos!at ps siIe- uI PMB -

pe dala đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Medíu
1g1a o,s SÄPBÁŢOrnM MPflEUpÁ

Nr. 4501/1628581/ 2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
off ice @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari BIoc M39B - Preęedinte
Str. SoId. Modoran Ene nr. 3, bI. M39B, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 4533/17.05.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1628581/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4501/30.05.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului M39B din Str. SoId. Modoran Ene nr. 3, Sector 5, vă comunicăm că, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţHlor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţk meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice
Str. Sold. Modoran Ene nr. 3, bI. M39B, lateral bloc sc. 1:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 20 cm, H 1 0 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-30 cm, H 10-12 m

Str. Sold. Modoran Ene nr. 3, bl. M39B, faţă bloc sc. 1:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 30 cm, H 20 m

Str. SoId. Modoran Ene nr. 3, bl. M39B, faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. pom fructifer 020 cm, H 8 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020 cm, H 12 m

Str. SoId. Modoran Ene nr. 3, bI. M39B, spate bloc:
- 3 ex. Quercus sp. (stejar) O 20-25 cm, H 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, H 10 m
- 5 ex. pomi fructiferi O 20-25 cm, H 8-9 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, H 12 m

Dd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal C5C'013, seclar5, Ducureşli, Románia

TeI: 021.3055500
http:/iwww.pmb.ro



Defrişare cu scoaterea rădăcinhlor:
Str. Soid. Modoran Ene nr. 3, bI. M39B, iateral bloc sc. 1:

- 1 ex. Aiianthus sp. (fals oţetar) O 40 cm, H 12 m, cilindrul central putred pe
aproximativ 120 cm pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegai aI terenului, Primăria
Sectoruiui 5, cu acordui asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfei:
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echiHbrui bioiogic aI
acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori

în declin biologic) cu điametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametruiui
în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborilor, în Iocaţia unde se
execută defrişarea (aflniamente/spaţH verzi aferente blocurilor/iocurilor de joacă/alveole
parcare), în prima perioadă optimă de piantare, în toamna anuiui 2018, primăvara anului
2019.

La finaiizarea iucrăriior de piantare conf. ań. 9 alin. 5 Anexa 1 ia H.CG.M.B. nr
304/2009, aveţi obflgaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării
în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceiaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu apľcarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.072016.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü pentru Iucrările de

toaletare, Iucrările de defrisare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 18 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECŞÓWÉkECUTIV,
Simoha-Mariana ROPA

Întocmit,
• Insp. Florentina POPESCU

An
7i t IUL 2

fled. S.B. 7 ex. 03.07.2018
— prezenţul aviz afnst pastal pe site- uI PMB.

pe dala de

Bd. Regina EIisabea nr. 47. cod pcştal 0513. sector 5, Bucureşti. Romána /
Ţel: 021.305.55.00 int. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j1:%;.
:Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
I9lS 2010

Nr. 487Wl63l3571.44.1» .. 2018
‘‘ /

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Ediiitară şi Saiubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
- Asociaţia đe proprietari BIoc V76 — Preedinte
Str. Baltagului nr. 4, bI. V76, Sector 5, Bucureti

Referitor Ia adresa AES nr. 5157/04.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1631357/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4878/08.06.2018, prin care se soflcită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului V76 din Str Baltagului nr. 4, Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

O - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrăriíor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramuruor Ia
condiŞi meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor eíectrice
Str. Baltagului nr. 4, bI. V76, în faţa scării 3:

-2 ex. Acernegundo (arţaramerican) O4Qcm, H 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, H 10 m

Str. Baltagului nr. 4, bI. V76, Iateral scara 3:
- 2 ex. Acersp. (arţar)O 25-30 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-50 cm, H 10-14 m
- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 30 cm, H 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 10 cm, H 8 m \‘. P
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 20 cm, H 10 m

Str. Baltagului nr. 4, bI. V76, în spatele scării 3:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, H 14 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentelui de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü

Bd. flegina EIisabţa nr 47, cođ poştal 050013, sector 5, Sucureşti, flcmânia
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riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor ĺa condíîű meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurflor usca te, degajarea cablurilor electrice

-1 ex.Acersp.(arţar)030cm, HlOm
Str. Baltagului nr. 4, bI. V76, În spatele scării 2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei)0 15 cm, H 1Dm
- 1 ex. Acersp. (arţar) 0 20 cm, H 1O m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 cm, H 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 15 cm, H 10 m

Str. Baltagului nr. 4, bI. V76, în spatele scării 1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, H 12 m
- 3 ex. pomi fructiferi 0 20-25 cm, H 8-10 m

Str. Baltagului nr. 4, bI. V76, parcare spate:
- 2 ex. Acer sp. (artar) 0 15-20 cm, H 8-10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 15 cm, H 8 m

Str. Baltagului nr. 4, bI. V76, Iateral scara 1:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 030 cm, H 1Dm
- 1 ex. TiIia sp. (tei) 050 cm, H 12 m

Str. Baltagului nr. 4, bI. V76, în faţa scării 1:
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 20-30 cm, H 10-12 m
- 3 ex. pomi fructiferi 0 20-25 cm, H 8 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 40 cm, H 12 m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) 0 20-60 cm, H 10-12 m

Str. Baltagului nr. 4, bI. V76, în faţa scării 2:
- 5 ex. Tilia sp. (tei) 0 20-40 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 40 cm, H 12 m
- 1 ex. AIbizia sp. (arbore de mătase) 0 25-30 cm, H 10-12 m, bitulpinal
- 1 ex. Catalpa sp, 0 60 cm, H 12 m
- 1 ex. pom fructifer 0 30 cm, H 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 70 cm, H 16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echiĺibrare în vederea eliminărä
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiü meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, degajarea cabĺurUor electrice

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 20-25 cm, H 10-12 m

Defrişare cu scoaterea răđăcinilor:
Str. Baltagului nr. 4, bI. V76, în faţa scării 2:

- 1 ex. Salix sp. (saicie) 0 30 cm, H 10 m, trunchiul putred, susţinerea coronamentului
se face doar în scoarţă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

. Rina EIiseta nr. 47, c poştal O5l3, sor 5, BucureşU, Romănia
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.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 (primăvarăltoamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurílor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiłor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
piantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori
în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborilor, în Iocaţia unde se
execută defrişarea (aliniamente/spaţU verzi aferente blocurilorÍlocurilor de joacă/alveole
parcare), în prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, lucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 51 ex.
Defrişare - 1 ex.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma

Întocmit,
“& :iŹ Insp. Floťentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 03.07.2010
— prezentul aviz aios posiat pe sile- iiI PMB.

pe dala de

r
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA

ÇÁPBMOPRĄ iMpEuľJÁ

Nr. 488811631309 2018

13. IUL 2i1fi
CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari a blocului 15
Str. Toporai nr. 1 - 7, sector 5

Referitor la adresa AES nr 4799/ 24.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1631309/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4888/08.06.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în parcarea din
faţa blocului 15 din str. Toporai nr 1 - 7, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 20.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completăriie în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm
Defrięare:
In parcarea din faţa blocului:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 cm, h 8 m — scorbură profundă Ia bază cu ciiindw
central putred
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 60 cm, h 10 m —twnchi putred, scorbuń muitipie pe trunchi
- 1 ex. Popuius sp. (plop) O 70 cm1 h 16 m - ia intrarea dinspre str. Toporasi— scorbură
profundă Ia bază cu cilindru central Iipsă,
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 70 cm, h 16 m — cu trunchiul i sistemul radicular de suprafaţă
putrede.

Lucrăriie avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
materiai dendrologic tânăr.

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

Bd. Regina Eksabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucuruşt, Ramănia ‚“,!j d)
T&:0213055500 V
hIlpi/www.pmhro
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării 24 ex. arbori tineri cu balot đe

pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia1 în funcţie de

specie), 4 în Iocul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor i alte

20 exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzilor adiacente sau în alte zone

deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011

respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de

plantare din toamna anului 2018 — primăvară 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act

normativ.
Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Mediu nr 6081/28.07.2016.
Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 4 ex.arbori În declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Direcţiei de

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU i 5 ex.103.07.2018

1 1. !UL. 1 P

o

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/Aw.pmbro/insbtutiiJprimari&directiiJdírecţia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuItarphp), po data

de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal O5l3, seclor 5, Bucureşli, România

TeI: 0213055500 int. 4010
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1;...
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Direcţia de Mediu
ROMÂNIA
1116 2018 SAPOAIOOIM iMţflEuflÁ

13 IUL2'
Nr. 4890/1631305! 2018

Către:
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

investiţii Ediiitare - Serviciui Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre tiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureti

— office@aes5.ro
- Asociaţia Locatarilor BIoc 49D
Str. Dunavăţ nr. 22, bI. 49D, Sector 5, Bucureti

Referitor ia adresa AES nr. 4892/25.05.018, înregistrată ia P.M.B. cu nr.
1631305/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4890/08.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului 49D din Str. Dunavăţ nr. 7; Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 20.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările uiterioare, i ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărŕi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia
condiU meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice
Str. Dunavăţ nr. 22, bI. 49D, faţă bloc:

- 1 ex. Acersp. (arţar) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 020 cm, H 1Dm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, H 12 m

Str. Dunavăţ nr. 22, bI. 49D, spate bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 030 cm, H 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal al terenului, Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

t?',0Ą

Bd. Regina Elisabe(a nr 47. cod poştal O513, sector 5, SucureşU, Románia .1"
TeI: 021.305.55.00
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arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

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

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

Prezentul avjz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 7 ex.

DJRECTOR EXECUTJV,
Simon9jAarJana POPA

‚z.. %t'j
9 ‘7 (1

\ Întocmit
Insp. Florentina POPESCU/o6.o7.2o18

1 T, !UL. 2

Red. 5.6. 7 ex. O7.2O18
— prezeolul aviz aiast posţaI pe siLe- uI PMB.

pe data đe

ccd poşaJ 050013. secior5, Bucureşb, Romănia

htlpiiwww.pmb.m \__(
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI :.

Direcţia de Mediu
1918 2018 SÁBÁĺ0M ‚nctur,Á

Nr. 4893/1631313! !.Y1 2O18

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Ađministrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

o - Amenajare Edilitară şi Salubrizare

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

office@aes5.ro

- Asociaţia đe Locatari Bloc 9

Dnei Administrator

AIe. Livez'3r nr. 33 bI. 9. Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 4796/24.05.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1631313/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 4893/08.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde

aferent blocului 9 din Ale. Livezilor nr. 33, Sector 5, vă comunicăm că, in conformitate cu

prevederíle Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUior verzi din

intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B.

nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteior de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echflibrare în vederea eflminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia

condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice

AIe. Livezilor nr. 33, bl. 9, fată bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (satcâm) O 20 cm, H 10 m

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 40 cm, H 10 m

Bd. Regina EIsabnIa nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucu'ş, România
TeI: 021305.5500
hUpJ/www.pmb. rO



- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, H 10 m

Ale. Livezilor nr. 33, bI. 9, faţă bloc:

- 3 ex. Populus sp. (plop) 0 30-40 cm, H 12-14 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare În vederea eliminărü

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţä meteo nefavorabUe şi eliminarea

ramurilor uscate, degajarea cablurîlor electrice.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul

biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa

în orice perioadă a anuluil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

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

Toaletare - 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-MarianaEOPA

(tM
Întocmit,

insp. Florentrna POPESCU

t iUL
Red. S.B. 7 ex. 0307.2018

— prezentul aviz afost pastaţ pe site- ţiI PMB.

pe dala de

Bd. Rena Elisabeta nr. 47, cod poştal 050313, sedar 5. 6ucureş, România /“ -

T&: 021.305.5500 int. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i i
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- - —:;-‘i.- ••‘•Direcba de Mediu
- ŔOMÂN1A

- rn. ‚ziiÄ3s. bc,pg

Nr. 4496h628549Ct!L!!2OlS

Către
Primăria Sectoruluî 5- Direcüa Generală Qperaţluni - Direcţia Tehnică şi Verificare

lnvestiţii Edilitare - SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Pacwi
-. Str. Fabrica de Chibdturi nr.9 -11. Sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizäre SA

tStr, Fabrica de Chibdtuń nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti -. -

oĺfice@aes5.ro -

- Aśociaţia dę proprietari a blocului 8, sc.1 -

Str. Sold. VasiIe Croitow nr. 6, bI. 8, sector 5, Bucuresti

Referitor Ia ađresa AES nr. 4283111.05.20161 inregistrată Ia P..M.B. cu nr.
1628549129.05.2018 şi Ia Dimcţia de Mediu cu nr. 4496/30.052018, prin cam se solicită
emiterea avizuţui de spëdalitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat pe spaţiul
verde aferent blocului B din Str. told. VasiIe Croitom nr. 6, sc. 1, Sector5, vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren in data de 20.06.2018, s-a inventariat unnătorul mateńai
dendrobgic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din inhavdanul localităţilor, cu modlficările şi completările ulterioare, i ale
-H.CflM$. nr.30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
MunicipiuluiBucureşti, avizăm:

Defrişam cu scoaterea rădăcinilor: r

Str. SoId. Vasib Croitoru nr. 6, bl. 8 sc, 1, faţă -bloc: -

- 1 ex. pomfwctiferĐ2ocm, H 10 m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowiui Iegal a] teienului, Primăria

Sectowlui 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bioca -căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a acciđentelor sau detedorarea constwcţiiior din jur şi a reţeleior aeńene,
đefdşarea şi scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa pentru evitarea produceńi de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentw plantarea de material dendrologic
tâflăĘ.

Precizăm căiministratowi iegal ai terenuiui estę. răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a - persoanelor în zona operaţiunhlor, supravegherea execuţiei lucrărilor, phvind:
respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz çontrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.Brnr. 304/2009. - - - -

Pentru repararea prejuđiciului adus mediului, în compenśarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform FLC.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării unui ęx. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru -

arboduscati) cu diamebul minimum 7 cm şl înălţime corespunzătoare diametruiui în
funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular al arboreiui, în iocaţia unde se
execută deĺrişarea (aliniamente/spaţii vorzi aferente blocurilorRocurilor đe joacă/aiveole
parcare), in prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

Ed. Rena EEsreta nr. 47. oĘ1paŞWO5T3, senxS. Bimt$. Ranănia — _— -

Tet0213355500
httpiĺwiw.pqtm



La finalizarea lucrădlor de plantäre cont. art 9 aHn. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.8. nr.

30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Meu di cađwl P.M.B. ínvederea veiiflcării

în teren a plantărilor in cDmpensare, In caz conflr se vor apäca sancţiunL conf. art, 4 din

aceIaşi act normativ. -

Defdşarea arborelui avizat se va face cu apbca.rea pmvederUor adresei Direcţiei de
Meciu nr. 6081128.072016.

Nerespectarea celor menţionate În penbA a de speciaRate va sancţionată
conĺonn ait 4, Iit. b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, prMnđ Nonnele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Buwreşh.

Prezenlul aviz se va electua în regim 4e tsgen!ă.
Deb4are - J

e

DIRECTOR EXECUflV,
Simona-Mariana POPA

(°kş) ÎntocmIt
Insp. Rorenűna POPESCUIvaonu,a

-pnzenhi awizalostposialpes$eul PMB:
httpilwaă,.pmb mňnsIiiuiWpfbnańaÍ&rectitdi recUamediWazejrtodJn_cu suhaiaukejibcdjt.nsiIare.php. pe data de -

Bd Re,u Ebabeta nr. 47, c1 poş*a 05l3. sed& 5. Buanşá. România

Td:D2l..55CCit40i6
httpiđwn t.m
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Nr. 449W162859W....2O18

- ASninistraţia Lacuri, Parcuri i Agrement Bucureşö
• Şos. Bucuresti- Phiesti nr. 8B, Sector 1 ‚Bucureşb

- Primăria Sectorului 5- Direcţia GeneralăQper4uni - DirecţIa Tehnicä şi Verificare
lnvestiţii Edilitare - Serviciul Adminisflre Spaü Verzi şi Parcud

• Str, Fabrica de Chibitturi nr.9 -11, Sector 5. Bucureşti
Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA.
Str. Fabrica daChibrituri nr. 9-11 ‚Sector5, Bucureşti
oRice@aessso -

•—1 •.. —

Sector 5, Bucuresti

Referitor la adresa AES nr. 4532117.052018, inregistmtă Ia P.M.B. cu nr.
1628596129.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4498130.05.2015, prin care se solicită
emiteiea avizului de specialitate pentru intervenţja asupra unor arboń situat in BId. Eroilornr.
21. bL B1, Sectar 5, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 2412007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localitäţilor, cu
moďđrHi completările ultedoare, ale H.C.G.M.B. nr.304i2009, privind Normele đe
protecUe a spaţjilor verzi de pe teritoriul Municipiului Büëűřeşti, si ale H.C.G.M.B. nr.
11412011, privind arnenajarea şi intreţinerea alveolelor stradetë din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiut Bucurefí, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilon
Bld. Eroilor nr. 1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) @ 30 cm, H 1Dm, uscat 100%
Bld. Eroilor nr. 11:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm1 Fi S m, uscat 90%

Toatetare:
-

Bld. Eroilor nr. 21, spaţiu verde-laţă bloc:
- -

- 1 ex. Ulmus: sp. (ulm) O 50 cm; H 14 m - Redućerea cu 1/4 a voĺumului
coronamentelor de mad dimensiuni, cu ap!icarea IucdIor de echiiibráre în ederea eliminăńi
riscului de frângere şi pibuşim a ramurĺloř la c6nd.ä -meteo nefavorab,le şi eUmfnärea
ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice •• — -

BId. Eroilor nr. 21, lateral bloc, pacare spaţiu verde:
1 ex. Mows sp. (dud) O 20-25 cm, FI 10-12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului

comnamentelorde mari dimensiuni, cu aplicarea lucrädlorde echilibrare în vederea eliminărü
dscu!ui de frângere şi prăbuş!re a ramurilor Ia condiţiLmeteo neĺavorabile şi eliminarea
ramuri!or uscate, degajarea cablurUor electrice -

Bd. Reu Eisaeta r. 47, cod poşul O5aia, sscor5. &icinşđ. RolT*,ia

•
hflpJb n

- - - 1

PRIMĂRIA MUNICIPJULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu



Lucrărite avizate se vor executa pdn gra admhűstratowlui Iegal al terau*ii(AWAB
pentru arboriî ďn alinlament sttadal, Pdmăha Sectowlui 5 pentru arborü siWaţi pe ‘ţi4ile
verzi aferente blocurllor de locui4e), cu acordul asociaţiei de propńetM, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu Moca căie de acces, luându-se măsuri đe prevenire a acckientelor saü
deteńoraréa constmcţidor ďn jur şi a reţelólor aériéne, asđel:

- toaletarea se va executa cooform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 30412009
pdvinđ Normele de protecţie a spaţîlorverzi de pe teńtoriulMunicipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a wboiîor (pdmăvarăĺtoamnă) pentn a nu fi afectat echlbbM biologic al
acestora (cu excepţia ekminăii mmurdor uscate, operaţiune ce se poate executa in odce
perioadă a anului; -

- defńşarea şi scoalerea räđăťinilor axboribr se vor executapentm evitarea pwducerii
de evenknente cu urmăii nedoiite şi creama condiţiulor pentru ptantarea de matedat
đendmlogic tânăr. -

Precizăm că acWikiistmlonjl Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bmiurior
-

- şi a persoanelor in zona opemţiunhlor, supravegherea execuţiei -luaănlor, prMnd:
respectarea avizubsi,-respectäiea teMdogiei de execuţie a tăieńtor, în caz contrar apbcăndu
se sancţiuni conform art 6, pct 8 ďinAnexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repamrea pi$ddului adus mediului, in compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009 i H.C.G.NLB.. nr. 11412011. aveţi obiigaţia
plantării a 2 ex.árbod tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori
uscati) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diamefllul în Iuncţie
de specie, după extragereá sistemului radlcular aI arborHor, in Iocaţia unde se execută
defńşarea (aliniament&spaţü veni aferente blocuńlorflocuńlor de joacă/alveole parcare), in
prima perioadă optlmă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărihr de plantare conf. art 9 alin. 5 Anexa 1 ta H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B. în vaderea veńflcării
în teren a plantărilor in compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. at 4 dk
acelaşi act normativ.

Defńşarea arbońlor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresel Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de MinIsterul Cultuńi,
conform Legii nr. 42212001,ptivind protejarea Monumentelor !storice, cu cornpletărib
ęi modificările ulterloare, pentru arborii situaţlîn zoneľe-protejate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, 11Ł b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţlđor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DJRECTOA EXECUTIV,
Simon POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUi BUCUREŞTI .fl.ęe..:::z:.

ŔOMÁNIA

Adminîstraţkz Iscuri, Parcuń şi Agmment Bucureşti -

Şoa Bucweşb - Ploieşti nr 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5- Direcţia Generalä Opraţiuńi - Direcţia Tehnică şiVeriflcam
Investiţii Edilitare - Seniciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcud

Str Fabrica de Chlbńtuń nr9 -11, Sectőr 5, Bucure$i

Spre ştllnţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrinre SA.
Str. Fabrica de Chibrituń nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5so
-Dnei -

Referitor Ia ađresa AES nr. 4539117.05.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1628570/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4499/30.05.2018, prin care se solicită
emherea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi n plantaţia de
aliniament a străzii Mihail Sebasüan intersecţie cu str. Ileana Cosânzeana, în drepWl
imobilului cu nr. 36, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea eĺectuată pe teren Tn data
de 22.0t201 8, s-a inventaňat următorul matedal dendrotogic pentru care conform
prevederilor Legii nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modihcăńle şi completăńle ulteńoare, ale H.C.G.M.B. nr.30412009,
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului BucureşU, avizăm:

Toaletare:
Str MihalI Sebastian intérsecţie cu str. Ileana Ćosânzeana Ia nr. 36, aliniament stradal:

- 1 ex Fraxinus sp (frasin) O 35 cm, H 12m- Reducerea cu 1/4 a vo!umuluz
coronamentului de mari dimensiuni cu aplicarea iucrăriíor de echilibrare în vederea elirninărü
ńscului de frângere şi präbuşire a ramurüor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea
ramurilor uscate, degajarea cabludlor electdce

- 1 ex. Sophora sp (salcâmjaponez) 050 cm, 14 12 m- Reducerea cu 1/4a volumului .i -.

cornnamentului de mari d!mensiun4 cu aplicarea Iucrărilor de ečhilibrare în vederea eűminăni
riscului de frângere şi prăbtşire a ramudlor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eflminarea
ramuńlor uscate, degajarea cabiufllor e!eotdce

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului, ALPAB/
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile đe acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau đetedorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aedene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prMnd

Direcţia de Mediu

Nr. 4499116285701.
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NoimIe de pmteąié a spaţjilor verzi depe teiitoiit Mwiicipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arbodlor (primăvarăltoamnä) pentru a nu b atedat echilibwl biologic aI
acestom (w excepţia elimińăńi ramu,iloť uscate, opemţiLne ce se poate executa în orice
peńoadä a anukH).

Precizăm că administratowi JegalaI terenului este răspmzător de siguranţa bunuńlor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei kjcrărllor, privind:
respectaxea aviwkji, respectarea tehnokgiei de exevuţie a tăierlor, in caz contrar aplicându
se sanąiuri conform art 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.CflM.B. nr. 30412009.

Nereectarea celor menţionate în prezentul aviz de spedabtate va fi sancţionată
conform at 4, kŁ b din Anexa 1 Ia H.&G.MB. nr. 30412009, pdv*d Normele de protecţie a
spaţior verzi de pe telitodul Municipiului Bucureşti. -

Pmzentul aviz-am turmen de vaIabilltate 2 ani de Iadaia eme&
Toaleb.re-2ex.

DIRECTOR aECUTIV,
Sîmona-Mariana POPA

Întocmk
Insp. florenUna POPESCU/oeonoia
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Directia đe Mediu
ŔOMÁNIA

Nr. 48flfl63136W................ 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Genamlă Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi VerifIcare Investiţii Edilitare
SeMciuJ Administrare Spaţii Verzi şi Pazniń . -

Direcţia Învăţăńiânt, Cultură, Culte,Sport şi ReIaţi cu ?Mnodtăţile -

Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11 • sector 5

Spre ştlinţă: -.

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, FabrIca de Chlbńtuii nr. 9 -11, Sector 5. Bucuresti
office@aes5.ro
- Scoala Gimnazială Nr. 150 - Director -

BIđ. Eroii Sanitari nr. 29-31, Sector 5, Bucuresti

Referiĺor Ia ađresa AES nr. 5175/04.062018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1631360107.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4877I08.(yÜ18, priň ćare se solicită

.emflerea avizului de speciülitate pentru intervenţia asupra unor arboń suaţipe spaţiul verde ..

aferentŞco!ü Gimnaziale Nr 151) din BId. Eroii Sanitad nr 29-31, Sector5, vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 20.06.2018, s-a inventadat următowl mateńal
dendrologic pentw care conform prevederilor cu prevedeńle Legü nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităUIor, cu modificăńle şi
completărHe ulteńoaie, şi ale H.C.G.M.B. nr.30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritorIul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare: - -•

- BId Eroii Sanńarj nr 29-31, Scoala Gimnazială Nr 150, Iatură imobil spre BId
Eroii Sanitan

- 1 ex Populus sp (plop) Ş0 cm, H 7 m — Ehmrnarea ramunlorfrânte cu aplfcarea
!ucrănĺor de echihbrare hi veďerea ehminăni nscului de prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo
nefavorabiie şi e!iminarea ramurilor uscate

BId.

Eroii Sanitari nr. 29-31, Scoala Gimnazială Nr. 150, Iatură imobil spre Str. Sf. —

Elefterie:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 40 cm, I412 m - Reducerea cu 1/3 a volumului

- coronamentelorde marj dimensiuni, cu aphcarea kswtnlerade echihbmre în vederea eliminăni

EIsabc4a nr. 47.I poşlai O5CQl3 sdor5, BLrJ$. RanâMa
T&:c2l.3.55rn -
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äscului de (rängere şi piâbuşim a mmut b conîi meteo nefavombile şi e(iminama

mmuňlor uscate, degajarea caMun7or elecbte
- 1 e Aesculus sp. (castan) 0 60 cm, H 12 m - Reducerea cu 1/4 a volunvÁd

coronamentelorde mari dimensiuni, cu apcaraa kciădlor de echilibrare în vederea eliminăti
óscului de frângere şi çusăbuşire ‚a mmuiior b corid4ü meteo nefavorabile şi eňminama

mmurilor uscate, degajarea cablunlor eiectte
Bld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Şcoala Gimnazială Nr. 150, Tn curtea grădiniţei:

-1 ex. Ailanthus sp. (faIs oţetar) Ntulphal 0 30-50 cm, H 12-14 m — Eliminarea IuLoklä
Đ5Ocm, H 12m, cu twnchiul putreśj, atacată de acaýeni şi reducerea cu 1/4 a volumcdzi

comnamentului tmnchiului de 0 3Ocm, ai apLicarea Iuciăńlor de echiňbmre în vederea

eliminâäi üscuíui de frângere şi prâbşire a minuälor Ia condijü metee nefavombile şi

eliminarea mmuńlor uscate
BId. Eroii Sanitari nr. 29-31, Scoala Ginmaziálă ?&. 150, intrare din BId. Eroii Sanitart

- 1 ex. Mows sp. (did) tritulpinal 0 20-25 cm — Eliminarea trundjiului aplecat spre
-

vecini şi spre stradă şi reducerea cu 1/4 a vo!umu!ui coronamentelor twnchiurilor rămase, ai

apIIcare Iucrămor de echiübmre în vederea eJiminädi dscului de frângere şi piMuşire a

mmudlor Ia condţü meteo nefâvombiie şi ekwinarea ramurüor uscate
Defrişare cu scoaterea rădâcinhlon

Bld. EroU Sanitań nr. 29-31.Şcoala Gknnazială Nr. 150, lateral teren fotbal:

- 1 ex. Populus sp. (pbp) 0 50 cm, H 6 m, cu trunchiul despicat, cu scorbură profundă

pe toată Iungimea twnch(ului
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 60 cm, H 4 m, scorbură ín zona unde s-a efectuat ultima

deMare, ciuperci saprofite
BId. Eroii Sanitari nr. 29-31, Şcoala Gimnażială Nr. 150, Iatură imobil spre Sk. Sf.
Elefterie:

-1 ex. Populus sp. (plop) 060 cm, H 8rn,pii scorbură profundă petwnchi Ia aprox. 4

mînătţimt
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 50 cm, FI 8 m, cu scoibură profundă Iabazä, atacat de

acadeni
Rld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Şcoala Gimnazială Nr. 150, latură imobil spre Str. Dr.

Clunet:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 050 cm, H 7 m, uscat 100%
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) 0 80 cm, H 3 m, uscat 100%

BId. Eroii Sanjtari nr. 29-31, Scoala Gimnazială Nr. 150, intrare din Blđ. Eroii Sanitań:

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 80 cm, H 14 m, cu twnchiul putred, despicat, atacat de

acarieni pe toată Iungimea twnchiului
Bld.:ËroU Sanitári nr 29-31,coala Gimnazială Nr. l5O faţă coaIă:

- i ex twnchiAbies sp. (brád) 020 crri, H 9 m,uscat i0O%
Lucrările avizate se vor executa priń grija administratorului legal äI terenului, Primăria

Seciowlui 5, cu acordul asociaţiei de propdetań, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de. prevenire a accidentelor sau deteriorarea

constwcţiilor din jur şi a reţe!elor 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 (pńmăvarăitoamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic al

Bd Rgina Eîsabea nr. 47. od pc1*aI QSa)13. sea5. B&nnşt Ratnia
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acestora (cu excepţia eliminărN iamurllor uscate, cperaţitme ce se poate executa in orice
perioadă a anukk -

- defrişarea şi scoaterea răđădnHor whocUor se vor executa pentru evltarea produceti
de evenimente cu urmări nedorite şi cwama condlţiulor pentru płantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că adminis&atowl legal aI temńulűi este răspunzător de siguranţa bununlor
şi a persoanebr in zona operaţÄmor. supmvegherea execuţiei iucrărilor, pńvind;
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńlor, in caz contrar aplicändu
se Śancţiuni conform art. 6,••pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus medlului, în cpmpensarea .arborilpr avizaţi pentru
defrişare, conform HE.G.M.B. nr 30412009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/201ĺ.'aveţi obligaţia
plantăńi a 33 ex. arbori tineri cu balot de pămänt (mpofl de plantare de 1:1 pentru arboň
uscaţi, raport de plantare de 6:1 pentru arbod în dedin biologic) cu ďiamebul minîmum
7 cm şi inălţime corespunzătoáre diamekului in funcţie de specie, după extrgerea
sistemului radicular aI arboiilor, în Iocaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi
afeiente blocudlorflocurilor de joacNalveob pamare), în prima perioadă optimă de plantare,
în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

Is finalizarea lucrăńlor đe plantare cort art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cedwl P.M.B. in veđerea vedflcării
in teren a plantăńlor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi acL nomiativ.

Defrişarea arbońlor avizaţi se va íacecu aphcarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emjs de Ministerul Cultuńi,
conform Legii nr. 422(2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completăňle
ęi modificările ulterioare, pentru arborii sibaţi în zonele protejate.

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

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 &ü de Ia data emiteńi pěntw lucrările de
toaletare, lucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare -5 ex.
Defrişare - 8 ex.- 5 ex. în declin biobgic şi 3 ex. uscate 100%.
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Direcba de Mediu ŘOMÂNIA
tI 1I I S1flÂ1W i.Ei'nL

Nr. 4881I163134W..........,1. 2018
LúLtii!U

Cătrt -

Primăria Sectorului 5- Direcţia Genemlă Qper$iuni - Direcţia Tehnică şi VerifIcare
Investiţii Edilitare - SeMciul Adminisbare Spai VerzI şi Parcuń

Str. Fabrica de Chibńwń nr.9 -11, Sector 5, Bucure$i

Spre ştiinţă:
- Amenajare EdiHtară şi Salubdzare S.&
Str, Fabrica de Chibdwń nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti

- offica@aes5so r

- Asociaţia de ProprietarI SIoc 770
Str Dr Alexandw Locusteanu nr. 8, bI. 77D, Sector 5, Bucuresti

- Asociaţia de ProprietarI “CrinuI" — Preşedinte
Str Tutunań nr. 26, 1,1. 76-ABC, sc. C, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr 4685125.052018, Tnregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1631346/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mpdiu cu nr. 4881/08.062018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori siW41 pe spaţiul verde

aferent blocului 770 din Str. Đr. AIexandnttöcusteanu nr 8, Sector 5, vă facem cunoscut că

Ia verificarea efectuatä pe teren in data de 20.06.2018, s-a inventadat următorúl material

dendrologic pentru care conform prevedehlor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi

administrarea spaŞilor verzi din intravilanul Ioc&ităţilcr, cu modďcăńle şi completăńle

ulterioare, şi ale H.C.G.M.B. nr304/2009, privind Normeld de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu apflcarea

Iucrăńţor de echiňbrnre in vederea eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia

condiţii meteo nefavombile şi eüminarea ramurilor úscäte -

Str. Dr, Alexandru Locusteanu ńr. 8, bI. 77D, spate bloc: -

1 ex.Iiasp.{tei)O20cm, H lOm -

. . - 1 ex. Ailanthus sp. (ÉaIs oţetar) e 20-25 cm, H.10 m
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, cu acordul asociaţiei đe propdetań, evacuându-sernaśa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuânđu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

constwcţiilor dinjur şi a reţélelor aerienă, conform art. 6 pct. 6 din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti,

in perioada de repaus vegetativ a arborilor (pdmăvară/toamnă) pentru a nu fl afectat echilibwt

biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuhlor uscate, operaţiune ce se poate executa

în orice pericadă a anului). -
-

Bđ. Rena Eisabea nr 47. OSl3, ser5. Bnze, Ratânia
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Precizăm că adn*iistjatond Iegal aI terenului este ispunzător de siguranţa btmurilor
şi -a pemoanelor in mna opemţiibr; supveghema exect*ei hicor, pind:
respectarea avizului, respectarea tehnologîei de execuţie a tăieńlor in caz contrar aphcânđu
se sancţiuni conformat 6, pd, 8 din Anen nr. 1 Ia N.C.G.M.B. nr. 30412009.

Nerespectarea ce)or menţionate în prezen!ul aviz de spedalitate va 5 sancţionată
conform art 4, Iit. b żi Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de piuteçţie a
spaţiilor verzi de pe tejitoiiiI Muntipiului Bucureşb. -• --

Prezentul aviz am termen de valabilitate 2 anide Ia data emiteńi.
Toaletare-2ex

DIRECTOR EXECLmV
SimonaMadana POPA

?
WMĄ

Red. S.B. 7 ex. EO7.2O18
- prezenlid aviz atost poslal pe site- tA PMB.
fvrtn ç)mb IoRnst utiśIpršmaria/ďrectdirecti3 rneçqýavśze asbcxi in
de

Bď RenaEEsab&a nL47.cdflaase&BrsrqtRznárńa
Td:O21is5rnit4a16 -
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Direcţia de Mediu
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Nr.891fl6313041. 2018

Către: -

Primária Sectorului 5- Direcţia Generală Operauni - Direcţia Tehnică şi VerifIcare
Investiţii Edilitare - Serviciul Adminisflre Spaţii Verzi şi Parcuri

— Str.Fabňcadechibritudnrs-11,Sector5,BucwwU

Spreşuinţä:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA
Sk, FabrIca de Chibrituń nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
-Dnei

Referitor Ia adresa AES nr! 5169104.062018, inregistrată Ia P.M.B. cu nr.

163130410L062018 şi la Direcţia -de Mediu cu n 4891108.06.201 8, prin care se oIicită
emiterea avîzului de specialitate pentru intervenţia asupra unąi arbore situat în plantaţia de
aliniament a străzii Dr. Grigore Romniceanu în dreptu! ÎmobRului cq nr. 14, Sector 5, vă
comunicăm că, in conformitate cu prevededle Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
admkűstmrea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaľđăţilor, cu modificările şi. completăňle
ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi đe pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avlzăm:

Toaletare:
Str. Dr. Grigore Romniceanu în dreptul imobilului cu nr. 14, aliniament stradal:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 30 cm, H 12 m- Reducerea cu 1/4a volumuţui coronamentelor de mari
dimensiuni, cu apUcarea Iucrărüor de echiţibrare în vederea eUminărU riscuţui de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiCJi meteo nefavorabiĺe şî eminarea ramurüor uscate, degajarea
cab!udlor electdce

Lucrările avizate-śě vor executa prin grija ađministratorului Iegal al terenului, Primăria -

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căil đe acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau detenorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor aenene,
conform art. 6pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.nr. 304/2009 arivind Normele de protecţiaa
spaţiilór verzi de e ieritodul Muńicipiului Bucureşti, în perioada dő repäus vegetativ a
arborilor (pńmăvarăitoamnă) pentru a nu fi aĺectat echilibwlbiologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este räspunzător de siguranţa bunuńlor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńlor, in caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr, i Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Ro flsabeta pr. 47, ccd pcştai O5Dţ3 sect&5, &tweşđ, România

T&c2'zcsssrn
N,Rwwwjxrtm
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Nerespectarea celor menţionate in prezenb awiz-de spedalltate va II sancţionată
confonn at 4, ľt b din Ânexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de pmtecţie a
spaţílor wai de pe teńtońul -Municipiului Bucureşb.

Penhu ieanalizama cererii dvs. privind detiişama exemplawlui Tiűa sp, situat în faţa
gardul no&1uIui cu nr. 14; este necesar să prezentaţj Ia Direcţia de Mediu cu sediufln PMB --

mansanlă, Bd. Regüia Eľisabeta nr. 47, sectowl 5 o écpediză a fďmisterului Dezvoltării
Regionaie şi Administaţjei Publice (M.D.RAP.) &i caré să remlte În ce mod sistémul
radlculadlmnchiul aI arborelui afectează structura de rezistenţä a imobilului. Lista experţilor
tehniá atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-uI
MD.RAPSwww.mdrt.itfconstwctiiĺatestari-tehnico-profesionalelexperö-tehnici).

Prezentul aviz este valabil numai Tnsoţit de avizul emis de Ministerul CulturH
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monwnentelor Istorice cu completădle şi
modltlcădle u]tedoara

•1 PiezenkĂ âviz are tenTlen de vatabflitate 2 aride Ia data emllërU.
Toaletam - 1 ex.

2! l r -‚

DIRECTOR EXECLmV,
Simona-Maäana POPA
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Direcţia de Mediu

-‚ -- I9IB Zba I 5ÁUArnPM

Nr. 4895116313211 rn.2018

Cätre:
Primăria Sectorului 5- Directa Generată Qperaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verlbcme

Investiţii Edilitară - SeMciul Administrare Spaţii Veni şi Parcuri
Str. Fabńcade Chbibni nr.9 -11, Sector 5. Bucureşti

.1
f -

Spre ştiinţă:
- Amena]are Edilitară şi S&ubrizare SA
Str Fabrioa de Chibńturi nr. 9-11, Sector 5, Bucureti
office@aess.ro

- Asociaţia de Proprietari Bioc V1
CaI, 13 Septembrie nr. 231, bI. V1, Sector 5. Bucureşti

-Dnei
C ś • Sector 5, Bucureşti

Referitor ia adresa AES nr. 4792124.05.2018, inregistrată ia RM.B. cu nr

1631321107.06.2018 şi ia Direąia de Mediu cu nr. 4895/08.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra unor arboń situaţi pe spaţiul verde

aferent blocului V1 din CaI, 13 Septembrie nr. 231, Sector 5, vä facem cunoscut că Ia

vedflcarea eťëctuată pe temn ?n data de 20.06.2018, s-a inventariat umiătowl matedal

dendrologic pentru care confonn prevededior Legii nr. 24/2007, privind regiementarea şi

administrarea spaţiiior verzi din kitravilanul Iocaiităţflor, cu modificăriie şi compietăiile

uitedoare, i aie H.C.G.M.B. nr.304m009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului comnament&or de mari dimensiuni, cu aplůcama

Iuci&ilor de echilibrare în vederea &iminării riscului de frángere şi prăbuşire a ramuriIor Ia

- condiLii meteo nefavorabfle şf eäminarea raniuäloruscate, degajarea cabluriloreíectdce

CaI. 13 Septembrie nr. 231, bI. V1 ‚ spate bioc:
- 1 ex. Gleditsia sp. (giădiţă) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Aiianthus sp. (fais oţetar) O 15 cm, H 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 20 cm, H 8 m
- 1 ex. Maiuš domestica (măr) 015 cm, H 7 m
Lucrăhle avizate se vor executa prin grija administratowlui iegal aI terenuĺui, Primăria

- Sectowlui 5 cu acordui asociaţiei de proprietań, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căfle de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accideńtelor sau dëteńorarea
constwcţHlor din Nr şi a reţeielor aedene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr

Ed. I1egna Ssi3eta nr. 47. ođ pcşlal O5Ol3. sa 5. 8sasm& Ratż

TeŁ D2l.3o5a
hnpiłwww.pmb.ro



30412009 privind Nonełe de protec%ie a spaţiilor verzi de pe teritoňul Municipîukii
Bucureşti. ?n peńoađa đ repaus vegetativ a aiboriior (primăvarăitoamnă) pentru a nu h
atectat ediitibrul biologic aI acestora (ai exceptja eliminăiii ramuńlor uscate, opemţiwie ce
se poate executa in oiice perioadă a ant*4

-

Precizăm că administmtond Iegal aI teienuiuî este răspunzător de siguranţa bwnllor
şi a persoanelor în zona operaţlwidor. supiavegherea execuţiei lucrădbr, pńvind:
respectarea avizului, respectarea tełnologiei de execuţie a tăieňlor, in caz contrar apbcându
se sancţiuni cönform art 6. pct 8din Mexa nr. 1 Ia H.C.GM.B. nr. 304/2009.

• Nerespectarea cebr menţionate iii piezenwt aviz de speciabtate va i1 sanctjonalä
confornart. 4, 11Ł b din Anexa 1 b H.C-G.M.B. nr 304/2009, pńvinđ Normele de proţeąie a
spaţülot veni de pe teńtodul Munidpiukii Bucureşb.

Prezentul aviz are termen de valabĂitate 2 ani de Ia data emiteriî.
Toaleîare - 4 ex.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Madana POPA

Red $6-? eLĐS0T2O15
- -pmZeUi4 aizaiosiposiatp siaLĄ PMB. -

b:in ĺ;,.nwv irnib Ioflnsiu?;drrmadajdIcc!ICĄrrtM_fltbfavi7t

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCUksmns.

z.dwi ia s'iaISgóa .âwi in cnnçtđIrp nFsi po dala de

-

&1 Rena Ełsaboa nr47, cod pcştal 050013. sedor5. BŁEńş1i. Raiii
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Dire®a de Mediu ŔOMÂNIA
‘na 1• 1aAj" b4EUN1

Nr.5467h6W83I .2018

18.WLŻOE
Către:
- Pńmäria Sectowlui 5- Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi VerifIcare

Investiţii Edilitaŕe - SeMciul Administ-are Spaţii Verzi şi Párcwi
Str, FabrIca de Chlbütud nrS -11, Sector 5, Bucureti

Spreştiinţă: ‘

- Amenajare Edililaräşi Salubrizare 5.4.

Str, Fabrica de Chibdturi nr. 9-11 • Sector 5, Bucuresti

oĺfice@aess.ro -

- Asociatia de proprIetari Bloc 47A
Str. Pedneaga nr. 97, M. 47A, Sector 5, Bucureti

Referitor Ia adresa AES nr. 5926120.06.2018, inregishată Ia P.M.B. cu nr.

1635783í21.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5467122.062018, prin care se solicită

emiterea avizului đe specialitate pentru intervenţia asupra unor aiboń situafipe spaţiul verde

aferent bloculuî 47A dÎn SW. Pecineaga nr. 97, Sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea

efectuată pe teren in data de 29.06.2018, s-a inventariat următorii materia] denđrologic

pentru care conform prevederiior Legii nr. 24i2007, privind reglementarea şi administrarea

spaţjilor verzi ďoi inttavHanul Iocalităţilor, cu moďdicădle şi completările ulteńoare, i ale

H.C.G.M.B. nr.3O42009, pdvind Normeie de protecţie a spaţiRor verzi de pę teńtońul

Municipiúlui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
- Reducerea ai 1/4 a volumuiui coronamente!or de mari dimensîuni, cu aplicarea

Iucrădlor de echiňbrare în vederea eliminării riscului de frângere şi p,buşire a ramurüor Ia

condiLii meteo nefavombÜe şi eliminarea ramudlor uscate, degajarea cabluälor electrice

Str. Pecineaga nr. 97, bI. 47A, spate bloc:
-2 ex. Pmnus sp. (corcodus) 0 15-17 cm, H 8-9 m
- 1 ex. Tiha sp. (tei) 020 cm, H 1Dm
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, H 10 m

Defrişare cu scoáterea rădăcinilor:
Str. Pecineaga nr. 97, bI. 47A, spate bloc:

-

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25-30 cm, H l Q-1 2 m,üscaţi 1 0O%

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratowlui legal aI terenului, Primăria

Sectowlui 5, cu acordul asociaţiei de propńetań, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile dę acces, Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene, astfel:

Bd. Rena flsabeta nr. 47, po$i 050313. sedar 5. Btarqi, Ranárä
Td:V2lC6 55
httpiAww.pvĎ.m



- toaletama sen executa ccntorm art 6 pct. 6 dIn Anen 1 la FŁC.GME. rw. 304/2009
prMnđ Normele de pmtecţle a spaţiUor verzi de pe teritoriul Mtmicipiuhii Bucureşti. în perioada
de repaus vegetativ a wbodlor (pńmăvarăltoamnă) pentru a nu fI afeđat edni biologic al
acestora (cu excepţia eknlnării iamurilor uscate, opeiĄune ce se poate executa in orice
perioadă aanuluĘ

-

- deurişarea şi scoatewa rădăcinílor arbońlor se vor executa penbu evitarea piuducerii
de evenimente cu urmărI nedońte şi crearea conđiţäbr pentm plwitarea de inaterial
dendmlogic tânăr.

Pmcizăm că atkstmtowtIegaI al temnului este răsptxizător de siguranţa btmudlor
şi a pęrsoanełor în zona operaţiunilor, suprąvegherea exeo4iei kzrănlor, pdviid;
respectarea aviz&Ăui, respectarea tehn&ogiei de execuţie a tăierllor, in caz conlrar aplicându
se sancţiuitconfomi art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.CG.M.B. nr. SV2009.

Penhu epamrea prejudlćului adus m&Jiului. Tn cornpensareá azbouiot avizaţl pentru
defdşare, confomi H.CG.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 11412011. aveţi obligaţia
plantării a 2 ex. abori tineri cu balot de pământ (rapođ de plantare de 1:1 pentru arbod
uscaţi) cu diamaul minimum 7 cm şi înătţime corespunzătoare ďiamebuM în funcţie
de specie, după extragerea sistemului iadicular aI arbomlui, tn locaţia unde se execută-
defrişarea, în prima perioadă optimâ de plantare, în toamfli anului 2018, primăvara anú[úi
2019.

La fInalizarea lucrăńlor de plantare conf. art 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cađwl P.M.B. in vederea veńficăńi
în teren a plantănlor în compensare. b caz contrar se vor aplica sancţiuni cont-arŁ 4 din
aceIaşi act nonnativ.

Defńşarea arbońlor avizaţi se va face cu aplicarea prevederor adresei Đirecţiei de
Mediu nr. 6081/28.072016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, Ht b dIn Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009, privInd Nomiele de protectjea
spaţiilor veizi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrăńle de defriare urmând a se efectua în regim de urgénţă.

Toaletam-4ex.
Dehişam - 2 ex.

ÎnIocmit,
Jnsp. Florentina POPESCU

Red. S A. 7 ex. 1007201ă
—proziituI avizaIosţpostaIpeste-uI PMB. - -. f j

- htipilw wpmb.mflnsluWp&naxialdediu ecdajne& zea,tod3i_consuIta&awćitatodjśtcanst4laraphp, pe data dé.Y wL.2

Bď Pena EIsabeta rw. 47. ‘po$aI Ol3. sedar5 Binnş. flwnárńa
Td:O2I.55.GCiiL4Oi6
hllpilwrt.r&ro

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona4lariana POPA
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Căk
Primăria Sectorului 5- Directia Generalä Opentiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Admlnisflre Spţii Veni şi Parcud
Sk, Fabrica de Chibritud nr.9 -11, Sedor5, Bucuresti

Spreşhinţ&
- Amenajare Edilitară-şi Salubrizare SÂ.
Sk, Fabrica de Chibrituń nr. -9-11, Sector 5, BucuresU
office@aes5.ro
-Dlui -

ector5, Bucureşti

Referitor Ia petiţiile dlui NetzerAurel, înregistrate Ia P.M.B. cu nr. 1640515/05.07.2018
şi nr. 1641252/10.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6139/09.07.2018 şi nr.
6267/11.07.2018, prin care se solicită emitema avizului de specialitate pentru inteivenţia
asupra unor arbori siwaţi in aliniament stradaJ în str Dr. Jospeh Lister nr. 65, Sector 5, vă
comunicăm că, în conformitate cu prevedehle legiî nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul bcalităţihr, cu modďicăńle şi completăńle
ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriu! Municipiului Bucureşti, I ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiHor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm:

Toaletare:
Sk. Dr. Joseph Lister nr.. 65, aliniament stradal din Iateralul imobiluhii, intrarea în

- stadionul Arenele Romane
• -

- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 120 cm, H 24 m — Eliminarea şarpantei cu scorbură la
zona de inserţie, reducerea cu 1/4 a volumului coronamentuhń de mari dimensiuni, cu
apňcarea Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminănl dscu!ui de frángere şi prăbuşire a
mmudlor Ia condiţii meteo ne(avorabfle şi eliminarea mmudlor uscate, degajarea cablurilor
electrice

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor
Str. Dr. Joseph Lister ńr. 65, aliniament stradal din Iateralul imobilului, Ia poarta de
intrarea în stadionul Arenele Romane:

- ţex. Ratanus sp. (platan) e 120 cm, H 24 m, cu scorburăprofundă pe toată Iungimea
twnchiului, Iipsă cilindwl central, mâncat de acańeni

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegaţ al terenului, Primăria
Sectowlui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de révenire a acclđentelor sau detedorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 đin Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi đe pe teritońul Municipiului Bucureşti, in perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibns(-biologic aI

Đd Raiiia éJsaea rw. 47, J pcJ Ů&Ofl, secoť 5, aocuqd. RorJs,

T&cl._5&CO



acestoia (cu excepa eírninării ramunlor uscate, opemţhne ce se poale executa in orice
perioadă a amhiq

- defdşarea şi scoaterea rădăcindor aiborelui se vor execifl penbu evitarea pmduceńi
de evenimente cu urmări neđorite şi crearea cowJtjllor pentru plantarea de material
dendoăr.

Precizân că acMinistratowl legal aI terenului este răspunzătoŕde siguranţabunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor. supmveierea execuţlei .IucrărHot prMnđ:
mspectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a §ierdor, în caz contrar aplicăndu
se san*mi conform att. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.ME. nr 304!2009.

Pentru repamrea prejudiciului adus mediuiui, in compensarea wborelui avizatpentw
deMşaie. confomi H.C.G.M.B. nr. 30412009 i H.C.G.M.B. nr. 11412011, aveţi obligaţia
plantärii a 6 ex. arboň tinerI cu balot de pământ (raport de plaitare de 6:1 pentru arbori
in deďm biologic) cu diametrul minimum lcm şiînälţime corespunzătoare diametrului
in ttmcŞe de specią după extmgerea sistemukii radlcular al aiborelui, in locaţia unde se
execută d&dşazea (ahniamentWspaţii verzi aferente bloaior4ocudlor de joacWalvec$
paitam), in pńma perioadă optimă de plantare, Tn toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

La flnakarea lucrăńlor de plantam conf. art 9 alIn. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr
30412009. aveţi oNigaa de aanunţa Direcţia de Mediu din cadml P.M.B, în vederea veńficăńi
in teren a plántăńlor în compensare. )n caz contrar se vor aplica sancţjuni cont-arL4 din
acelaşi act nonativ.

Dehişaiea arborelui avizat se va face cu aplicama prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr 608112&072016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,
conform Legii nr. 422(2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
şI modihcările ulterioare, pentru arborii siwaţi in zonele protejate.

Nerespectarea celor menţonate în prezentul aviz de specialitate va b sancţionată
conform art. 4.11Ł b din Anexa 1 Ia HC.G.ME. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoňul Municipiului Bucumşti.

Prezentul aviz are termen de valabiĺitate 2 ani de Ia data emiteńi pentru Iucrăńle detoaletare, Iucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.
Toaletare - 1 ex.
DeMşare - 1 ex.

-
- --

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

DIRECTOR EKĘCUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

I POMÂNIA
‚I 2wa JNI

Nr. 3878-1/1624495 1.L.iL! 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţía Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Revenire spre completare Ia avizul 3878/1624495/11.06.2018

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
Spre ştiinţă:

— -

.
—

-...

j

În completare Ia avizul 3878/1624495/11.06.2018 emis urmare a e-mailul domnului
Oprea Vasile, înregistrat Ia P.M.B cu nr. 1624495/15.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
3878/16.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a străzii EIie Radu i ing. Anghel Saligny,
sector 5, vă facem cunoscut că Ia reverificarea efectuată pe teren in data de 18.07.2018, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Plantaţia de aliniament a străzii EIie Radu, între Splaiul Independenţei şi bd. Regina

\_ Elisabeta, pe partea cu Arhiveie:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 50 cm, h 12 m- Reducerea cu 1ĺ4 a volumului coronamentului de
mari dimensiuni, cu apficarea !ucrări!or de echilibrare în vederea e!iminării riscu!ui de
frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate

Defriare:
Plantaţia de aliniament a străzii EIie Radu, între Splaiul Independenţei şi bd. Regina
Elisabeta, pe partea cu primăria:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, h 10 m — uscat 80%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 8 m — scorbură profundă Ia bază cu cilindru
central putred,
Plantaţia de aliniament a străzii Ahghel Saligny, Ia intrarea in parcarea pmb:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40 cm, h 5m — uscat 80%

Bd. Regfna Elisabeta nr. 47, ccd paşlal 05C013, seclcr 5, Bucureşti, Rcmánia
TcI: 02130555.00
hUpJ/wwwpmbro



Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorit şi crearea condiţfllor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării 8 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, in funcţie de specie), 3 în Iocul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor
radiculare ale arborilor i alte 5 exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii
sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.
114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădśri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018— primăvară 2019.

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit đe avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adreseí Direcţiei de
Mediu nr 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Toaletare — 1 ex.
Defrişare — 3 ex.arbori (2 ex. uscate 80% şi 1 ex. în declin biologic)

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‘0
Intocmit,

Insp. Florentina POPESCU / s exJl 807,2018

prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1jfl.ý.

Direcţia de Mediu ROMÂN IA
9tB-2Ol8IsÁPBÄTOOIM MPPEUNA

Nr. 4417/162831 5/....ZLJJJ JUU2O1 8

Către:
- Administraţia Fondului Imobiliar
BId. Regina Elisabetanr.16, Sector 3, Bucureti

- Primăria Sectoruĺui 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnicä şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
off ice @ aes5.ro
- . .—

. .1l lILI t' &

Sir . ..a nr Bector 5, Bucuresti

Referitor Ia solicitarea ŢESĂTORIILE REUNITE S.A. nr 129/24.05.2018, înregistrată

Ia P.M.B. cu nr. 1628315/25.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4417/29.05.2018, prin care

se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi

apropierea imobflului din 51,-. Spătarul Preda nr.5, Sector 5 vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 04.07.2017, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind

reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Str. Spătarul Preda nr. curte imobil:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, H 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrăriior de echilibrare în vederea eliminărü

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea

ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str. Spătarul Preda, între numerele 3 i 5, în aliniament stradal:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, H 10 m, uscat 100%

Str. Spătarul Preda nr. 6, în aliniament stradal:
- 1 ex. trunchi specie neidentificată O 40 cm, H 3 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija AFI pentru arborele din curtea imobilului nr.3
ş pentru arborii uscaţi din aliniament prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Norme(e de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada

Bd. Regína Elisabeta nr. 47, çod poştai 053l 3, sedor 5, Bucure, flomănia

Tet 021.3055500
hupJ/wuw.pmbro



de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, PS 5 are
obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1
pentru arbori uscai) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular ale arborilor, în
Iocaţia unde se execută defrişarea, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 1 ex.
Defrişare -2 ex.

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU

)f[
Red. S.B. 7 ex. 16.072018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe data de

Bd. Regtna Etisabeta nr. 47. cođ pcştat 050013. sector 5, Bucureşli. Románia
Tet021.30555001nt4016 lhflpíiwww.pmbro

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana POPA
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Nr. 4493116285341 2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuní - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Eđilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
otfice@aes5.ro
- Asociaţia de Proprietari BIoc M78
Str. Buzoeni nr. 6, bI. M78, Sector 5, Bucuresti
-Dnei
Str. ‚ Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 4295/11.05.018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1628534/29.05.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 4493/30.05.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiuĺ verde
aferent blocului M78 din Str. Buzoeni nr. 6, Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din
intraviianul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodui Municipiului
Bucureşti1 avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor ĺa
cond(ţU meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice
Str. Buzoeni nr. 6, bI. M78, spate bloc:

- 1 ex. pom fructifer O 20 cm, H 10 m
- 2 ex. TiHa sp. (tei) O 25-40 cm, H 10-11 m
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Buzoeni nr. 6, bI. M78, spate bloc:
- 1 ex. pom fructifer O 25 cm, H 8 m, uscat 95%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 5, cu acordui asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfei

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sectar 5. Bucumş, România
ŢeI;02130555.0Q
hţţp:J/wwwpmbro UKAS
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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 spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada

de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii

de evenimente cu urmări nedoriie şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea 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.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a unui arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori

uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie

de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută

defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), în

prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăhlor de plantare conf. art 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării

în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

aceIaşi act normativ.
Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl pentru Iucrările de

toaletare, Iucrările đe defrisare urmânđ a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 3 ex.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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_____

Nr. 4494/1628557/ 2018

Către:
- Primăria Sectoruiui 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Ađministrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
- Asociaţia de Proprietari BIoc 24 — Administrator
AIe. Ghimes nr. 2, bI. 24, Sector 5, Bucuresti

Referitor ia adresa AES nr. 4286/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1628557/2905.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4494/30.05.2018, prin care se soiicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat pe spaţiul verde
aferent b/ocului 24 din Aleea Ghime nr. 2, Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul iocalităţiior, cu modificările şi completările ulterioare, i ale Ht.G.M.B.
nr.304/2009, prMnd Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăciniior:
AIe. Ghime nr. 2, bI. 24, spaţiu verđe aferent blocului:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) 050 cm, H 10 m, uscat 50%, cu scorbură, fereastră ia bază,
susţinerea coronamentului se face doar în scoarţă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegai aI terenuiui, Primăria
Sectowlui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru piantarea de material dendrologic
tânăr.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind:
respectarea avizuiui, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Bd. flegina EUsabeta nr 47, cod poştal O5l3, sedor5, Bucure, flomănia /
TeI: 021.305.55.00
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 5 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori

în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi mnălţime corespunzătoare diametrului

în funcţie đe specie, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în Iocaţia unde se

execută defrişarea (aliniamente/spaţfl verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole

parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului

2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificărü

în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

aceIaşi act normativ.
Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciafltate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti.

Prezentul aviz urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Defrişare - 1 ex.

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU!13. 07.2018

fled. SB. 7 ex. (
— prezentul aviz afosl postat pe sile- iiI PMB.

pe data de

LJ.IUL .Iu
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26\UL. 2018
Nr. 4879116313531 2018

Către:
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
oHice@aes5.ro
- Asociaţia de Proprietari Bioc M9 Scara 2 — Preedinte L
Str. Cap. Petre Mică nr. 10, bI. M9, sc. 2, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 5156/04.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr.
1631353/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4879/08.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiui verde
aferent bĺocuĺui M9 din Str. Cap. Petre Mżcă nr. 10, Sector 5, vă comunicăm că, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare in vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice
Str. Cap. Petre Mică nr. 10, bI. M9, de-a Iungul gardului parcului:

- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-22 cm, H 10-11 m
Str. Cap. Petre Miscă nr. 10, bI. M9, fată scara 2:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25 cm, H 12 m
- 9 ex. pomi fructiferi O 18-25 cm, H 8-10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, H 14 m

Str. Cap. Petre Mięcă nr. 10, bI. M9, faţă scara 1:
- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 20-30 cm, H 10-12 m
- 3 ex. pomi fructiferi O 25 cm, H 8 m

Str. Cap. Petre Mică nr. 10, bI. M9, în parcare faţă scara 1:
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 20-40 cm, H 10-14 m

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal 050013, seclor5, Bucureş, România
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Str. Cap. Petre Mięcă nr. 10, bi. M9, Iateral scara 1:
- 1 ex. Morus sp. (dud)O 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fais oţetar) O 20 cm, H 10 m

Str. Cap. Petre Mică nr. 10, bI. M9, în parcare:
- 2 ex. Robinia sp. (saicâm) O 15-25 cm, H 10 m

Str. Cap. Petre Mică nr. 10, bI. M9, spate scara 1:
- 1 ex. Aiianthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, H 14 m
- 6 ex. pomi fructifer O 15-20 cm, H 8-9 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 030 cm, H 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 30 cm, H 12 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiU meteo nefavorabfle şi eliminarea
ramuruor uscate, degajarea cablurilor electrice
Str. Cap. Petre Mică nr. 10, bI. M9, spate scara 2:

- 4 ex. pomi fructiferi O 15-20 cm, H 8-9 m — doar Iucrari de formare coronament
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 cm, H 12 m

Str. Cap. Petre Mięcă nr. 10, bI. M9, Iateral scara 2:
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25-30 cm, H 10 m
- 1 ex. Aiianthus sp. (fals oţetar) bitulpinai O 10-20 cm, H 9-10 m
- 3 ex. pomi fructiferi O 20-25 cm, H 8-9 m
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Cap. Petre Mică nr. 10, bI. M9, Iateral scara 2:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 50 cm, H 10 m, scorbură pe 1 m din trunchi, cilindrui central

putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenuiui, Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendroiogic tänăr.

Precizăm că administratorul Iegai ai terenuiui este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de piantare de 6:1 pentru arbori

Bd. Regina Bŕsabeta nr. 47, ccd poşt& 050013, sectors, Ducureşd, Románia $1
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în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se
execută defrişarea (aiiniamente/spaţh verzi aferente blocurilor/Iocurĺior de joacă/alveole
parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 aiin. 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.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, lucrările de defrisare urmânđ a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 51 ex.
Defrişare - 1 ex.

DJRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 e. 1207.2018
— prezenlu! aviz alost posta! pe site- uI PMB.

pe data de

cod poştal 050013, sador 5, Uucureş, Aomânia

http:flvw.pmb.ro
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Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Qperaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibriłuri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
- Asociaţia de Proprietari Bloc V5 Scara A — Preęedinte
CaI, 13 Septembrie nr. 239, bI. V5, sc. A, Sector 5, Bucuresti
- Asociaţia de Proprietari BIoc V5 Scara 2
CaL 13 Septembrie nr. 239, bi. V5, sc. 2, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresele AES nr. 4891/25.05.2018 i nr. 5155/04.06.2018, înregistrate Ia
P.M.B. cu nr. 1631349107.06.2016 i nr 1631307/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr
4880/08.06.2018 i nr. 4889/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde aferent blocului V5 din CaL 13
Septembrie nr. 239, Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de
proiecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, ş ale H.C.G.M.B. nr.
114/2011, privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de
aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurflor eíectrice
Cal, 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, faţă bloc scara 3:

- 2 ex. Pwnus sp. (corcodus) O 20 - 25 cm1 H 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, H 8 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 18 cm, H 8 m

CaI, 13 Septembrie nr. 239, bI. V5, faţă bloc scara 2:
- 3 ex. Prunus sp. (corcodus) O 15-25 cm, H 6-10 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, H 8-10 m

Bd. Regina Elisabeia nr 47, cod pcştal 050013, seclor5. Bucureşd. flnmá&a
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CaL 13 Septembrie nr. 239, bI. V5, faţă bloc scara 1:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 020 cm, H 10 m

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 15 cm, H 10 m

- 1 ex. Tilia sp. (tei) o 25 cm, H 10 m

CaI, 13 Septembrie nr. 239, bI. V5, Iateral scara 1:

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20-25 cm, H 8-10 m

- 1 ex. Pwnus sp. (corcodus) 020 cm, H 6 m

CaI, 13 Septembrie nr. 239, bI. V5, spate bloc scara 1:

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 15-25 cm, H 8-10 m

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 10 cm, H 4 m - Apíicarea tăierűor de formare a

eoronamentului
- 2 ex. Salix sp. (salcie) 0 20 cm1 H 6-1 0 m

CaI, 13 Septembrie nr. 239, bI. V5, spate bloc scara 2:

- 5 ex. Ailánthus sp. (fals oţetar) O 20-30 cm, H 10-12 m

- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) O 20 cm, H 8 m

- 1 ex. TiIia sp. (tei) 0 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer negundo (arţar american) O 25 cm, H 10 m

CaL 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, spate bloc scara 3:

- 1 ex. Mows sp. (dud) 030 cm, H 12 m

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-40 cm, H 8-14 m
- 1 ex. Cercis siliquastrum (arborele Iudei) 0 20 cm, H 12 m

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 25 cm, H 10 m

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030 cm, H 12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) O 20 cm, H 4-8 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

CaL 13 Septembrie nr. 239, bI. V5, faţă b!oc scara 1, în aliniament stradal:

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) 022 cm, H 8 m, uscat 100%

Cal, 13 Septembrie nr. 239, bI. V5, spate bloc scara 3:

- 1 ex. Malus domestica (măr) 020 cm, H 4 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţHlor din jur şi a reţeleior aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada

de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

acestora (cu excepţia eliminării ramurűor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului;
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:
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---respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a taierilor, in caz contrar aplicandu

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori

uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie

de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută

defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în

prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finaflzarea IucrărUor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării

în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

aceIaşi act normativ.
Defrĺşarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederĺlor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH pentru Iucrările de

toaletare, lucrările de defrisare urmând a se efectua în regim de urgenţă.
Toaletare - 42 ex.
Defrişare -2 ex.

Întocmit,
Jnsp. Florentina POPESCU

Red. SB. 7 ex. 16.072018 23 ţlJt 20
— prezentul aviz afnst pastal pe site- uI PMB.

pe data de
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DIRECTOR EXECUflV,
Simona-Mariana POPA
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Către:

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Qperaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibritud nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

office@aes5.ro

- Asociaţia de Locatari BI. P14, Sc. 3 - Preedinte

Str. Petre Ispirescu nr. 10, bI. P14, sc. 3, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 4883/25.05.2018, înregistrată Ia P.M.B, cu nr

1631333/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4885/08.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde

aferent blocuĺui P14 din Str. Peter Ispirescu nr. 10, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 04.07.2017, s-a inventariat următorul material

dendroiogic pentru care conform cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi compietările

ulterioare, si aie 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 înăltimü coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia

condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Petre Ispirescu nr. 10, bI. P14, spate bioc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 cm, H 6 m
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- 3 ex. Tilia sp. (tei) 0 20-25 cm, H 6 m

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 8-25 cm, H 10-12 m

- 1 ex. Jugians sp. (nuc) 015 cm, H 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului, Primăria

Sectoruiui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeielor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normeie de protecţie a

spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de speciafltate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Toaletare - 8 ex.

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. 5.B. 7 ex. 1207.2018

— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
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DIRECTOR EXECUTIV,

Sim POPA
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Direcţia de Mediu

26.. W L. 1ĐB l9l8 20101

Nr. 488711631308/ 2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

Q - Amenajare Edilitară şi Salubrizare

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

office@aes5.ro

- DIui'

Str. Pucheni nr. ‚ Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 4791/24.05.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1631308/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4887/08.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat plantaţia de

aliniament a străzü Pucheni Ia nr. 5, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată

pe teren în data de 20.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B.

nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, i ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea i întreţinerea alveolelor

strad&le din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăciniior:

Str. Pucheni nr. 5, în aliniament stradal:

- 1 ex. trunchi specie neidentificată e 50 cm, H 2 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene,

Bd. Regřna Elisabsta nr. 47 cođ poştal 050013 sedor 5, Bucureşti. Románia Đ

TeI:021.305.55.00
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defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic

tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru

arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în

funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se

execută defrişarea, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara

anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării

în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din

aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se execută în regim de urgenţă. )
Defrişare - 1 ex.

ĐIRE XECUTIV

ĺ'O

Întocmit

Insp. Florentina POPESCU

Red. 8.8.7 ex. 12.07.2018

— prezeniul aviz a(ost postal pe site- uI PMB.

pe data de

21 WL 2UJ
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Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituň nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibritud nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
- Asociaţia de Locatari BIoc M69 — Preedinte.
Str. Mărgeanului nr. 6A, bI. M69, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr 5236/05.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1631302/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4892/08.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului M69 din Str. Mărgeanului nr. 6A, Sector 5, vă comunicăm că, În conformitate
cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu Municipiului
Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia
condiţü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurUor uscate, degajarea cablurflor electrice
Str. Mărgeanului nr. 6A, bI. M69, Iateral scara 1:

- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20-30 cm, H 10-12 m
Str. Mărgeanului nr. 6A, bI. M69, fată scara 2:

J - 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 030 cm, H 12 m
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 40 cm, H 12 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcodu) 0 20-25 cm, H 8-12 m

Str. Mărgeanului nr. 6A, bI. M69, Iateral scara 2:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20-30 cm, H 10-12 m

Str. Mărgeanului nr. 6A, bI. M69, spate scara 2:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20-25 cm, H 12 m
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 20-30 cm, H 10 m
- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 25-30 cm, H 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25 cm, H 12 m
- j ex. Prunus sp. (corcodus) 020 cm, H 10 m
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Mărgeanului nr. 6A, bI. M69, spate scara 2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 50 cm, H 14 m, cu sistemul radicular dezvoltat în

reţeaua de canalizare, pe care o afectează

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşţal 050013. sector 5, Bucureşd, flomânia /
TetO2I.3055500
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- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal O 20-22 cm, H 10-12 m, răsărit spontan de
sub scara blocului, sistemul radicular aI acestuia afecteaza structura de rezistenţă a imobilului

- 1 ex. Prunus armeniaca (cais) O 15 cm, H 8 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur 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 (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminärii ramuhlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arboritor se vor executa pentru evitarea producerü
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 ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 i H.C.G.M.B. nr 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori
uscaţi, raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum
7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, după extragerea
sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi
aferente blocurilor/Iocurilor de joacălalveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare,
în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr 6081/28.072016.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare -22 ex.
Defrişare - 3 ex.

DIRECT9pJJECUTIV,
S1m0ĘfĘMĘfOPA

I

(( b,ţf1vjJ . Întocmit,

t Insp. Florentina POPESCU

23. 1(11 2í18
Red. S.B. 7 ex. 16.07.2018
— prezentul aviz afnst pastal pe site- uI PMB.

pe đala de

Bd. Regina Ebsabeta nr. 47. cod poşlai 0513, sedor 5, Bucure$, Rinia
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2 RNr. 4894/1631317/ 2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Ađministrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
- Asociaţia de Proprietari Bloc P62 Scara 2 — Preedinte r

Str. Dorneasca nr. 8, bI. P62, sc. 2, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 4793/24.05.2018, inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1631317/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4894/08.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului P62 din Str. Dorneasca nr 8, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 04.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteĺor de mari dimensiun4 cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condjţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice
Str. Dorneasca nr. 8, bI. P62, scara 1, faţă bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (cocodus) O 25 cm, H 8 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcäm) O 25 cm, H 10 m

Str. Dorneasca nr. 8, bI. P62, scara 1, în aliniament stradal:
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 20-35 cm, H 10 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü meteqa T1çabUe şi eliminarea
ramurUor uscate, degajarea cabĺurUor electrice
Str. Dorneasca nr. 8, bI. P62, scara 2:

84 Regina E6seta nr 47. cad poştal 050013, sedar5, Bucumşb. România
TeI: 021305.55.00
htlpJ/www.pmb.m



- 1 ex. pom fructifer 020 cm, H 8 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20-25 cm, H 10-12 m - Reducerea cu 1/4 a inălţimä

coronamentelor

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20-30 cm, H 10-12 m

Str. Dorneasca nr. 8, bl. P62, Iateral scara 2:

- 1 ex. Acersp. (arţar) bitulpinal 0 20-22 cm, H 10-12 m

Str. Dorneasca nr. 8, bI. P62, spate bloc:

- 2 ex. pomi fructiferi O 20-25 cm, H 9-10 m

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) 0 20 cm, H 8 m

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 cm, H 10 m

- j ex. Morus sp. (dud) 0 25 cm, H 10 m

- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20-25 cm, H 10-12 m

- 1 ex. Tilia sp. (teí) 020 cm, H 8 m
1 ex. Salix sp. (salcie) 020 cm, H 10 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Dorneasca nr. 10, faţă bloc P61, în aliniament stradal:

- 1 ex. Populus sp. (plop) 020 cm, H 10 m, uscat 100%

Str. Dorneasca nr. 8, bI. P62, spate bloc:

- 1 ex. trunchi Robinia sp. (salcâm) 0 20 cm, H 10 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

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

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada

de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului;
- defdşarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerü

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în ca contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori

uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie

de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută

defrişarea (aliniamente/spaţfl verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), în

prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

. Reg EIise nr 47. şt O513, şeor 6, Bucub, Rán
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărh
in teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor apflca sancţiuni conf. art, 4 din
aceiaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevedeńior adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciafltate va fi sancţionată
conform art. 4, flt, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriu Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ia data emiterii pentru lucrăriie de
toaietare, Iucrăriie de detriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 24 ex.
Defrişare -2 ex.

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

DIRECTOR EXECUTJV,

2J1
Red. Sa 7 ex. 16072016
— prezentul aviz afost postal ps siie- iiI PM8.

pe đa(a de

Bd. Regina Eusabela nr. 47, cod poştal 050313, şedar 5. Buuireşd, Ramánia
TeI: 021.30555OOinŁ 4016
hIlp://wwwpmbro





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:.%..::.:.:;)
Direcţia de Mediu

I
d)fláfl 1918 2flI6 &ĂOBÁÎOPIM iMPgEUNĂ

-26;IULLuw
Nr. 4987116322101 2018

Către:

- Primária Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

office@aes5.ro

- Grădiniţa Nr. 35

Str. Crizantemelor nr 2, Sector 5, Bucuresti

Referitor la adresa Grădiniţei Nr, 35 având nr. 649/11.06.2018, înregistrată Ia P.M.B.

cu nr 1632210/11.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 4987/12.06.2018, prin care se

solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul

verde aI Grădinitei Nr, 35 din Str. Crizantemelor nr. 2, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 09.07.2017, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care în conforrnitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Crizantemelor nr. 2, spaţiu verde grădiniţă:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 80 cm, H 100 m, sistemul radicular afectează tronsonul de

canalizare conform adresei 18099762/06.06.2018 emisa se S.C. Apa Nova Bucureti S.A.

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

Đd. Regina Elisabela nr. 47. cod paştI 050013, sedar5, Bucure6, flnmánia
TeI: 0213055500
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defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic

tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentw

defhşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori

în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului

în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în Iocaţia unde se

execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocudlor de joacă/alveole

parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului

2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ad. 9 aIin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl

în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul se va efectua în regim de urgenţă.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

ô0iq.. 7)(( Insp. Florentina POPESCU

— prezenlul av,z atast paslaţ pe şite- uI PMB.

pe data de

Bd. Hegina Elisateta nr. 47, cod poştai 050013, sector 5, Bucureşd, Rcmâna
Tet: 021305.55.OOint 4016
httpJhwť.pmbro
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Nr.

Către:
Doamna

AIe. Istru nr. bI.' ap. ‚ Sector ‚ Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1633655/14.06.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 5131/15.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat În curtea imobUului din Str. Borsec nr. 34, Sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 09.07.2017, s-a inventańat
următowl material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteîor de mari dimensiuni, cu apîicarea

Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramurdor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cabiuriior electrice
Str. Borsec nr. ‚ curte imobil:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) bitulpinal O 30-35 cm, H 12-14 m
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simo ărą POPA

( h,,XS4j j Intocmit,
Insp. FIorentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 16.01
— prezen(uI aviz atosl posta pe site- uI PMD.
hIIp:iwwwpmb.roJInsIItutiIíprim1ĺ1 tJ:rdctiiĺdireçt,a mediuiavřze arboň n COflSUlIareavI2e arbnń in cnnsultare.phn, pe data de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47. ccd peştal 050013. sedar 5. Bucureşd, flomânia
Tei: 021.305.55.00
http:I/ww.v.pmb.ro
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Nr. 5308/1634348 2018

CĂTRE
Doamna...

Str. Amaradiei' sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1634348/18.06.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 5308/19.06.2018 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore situat in curtea imobilului cu din str. Amaradiei nr

sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 09.07.20171
s-a inventariat următowl materiaš dendrotogic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completăriie în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Curte interioară:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 30 cm, h 10 m- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscuiui de
frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabe şi eliminarea ramurflor
uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal al terenului, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a
accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct.
6 din Anexa 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară
toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

In vederea obţinerii avizului pentru defrişarea nucului uscat 100% din curtea
imobilului vă îndrumăm să vă adresaţi cu o cerere Ia Direcţia pentru Agricultură a
Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, ClădireaANlF, parter, camera 10, sector4.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa)etare — 1 ex. arbore

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Ma a

Întocmit,
\ (ťii»gj;0 & lnsp. Florentina POPESCU/4exíla.07.2o18

4ĺű'prezentul avIz a fost postat pe s,te-uI PMB .

(http;//wwpmbro/insUtutii/primariaidírectiűdrectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data.... V

Bd. Rena EUsabeta nr 47, d poştM O513, şedar5 Bucure, Rcmânia /
-

TetOZl30555.OO
UKAShttp:IJwi'wwpmb.ro
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lgla 2O6 SAnQÁrOPŤM iMPEUNÂ

Nr. 5459ĺ1635758/...1.Ç.L..d42O18

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureti

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

off ice @ aes5.ro

- Asociaţia de Proprietari BIoc 27 — Administrator

Str. Oltina nr. 1, bI. 27, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 5949/20.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr.

1635758/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5459/22.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în pe spaţiuĺ

verde aferent blocului 27 din Str. OItina nr. 1, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 29.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic

pen[ru care în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007, privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Qltina nr. 1, bI. 27, fată scara 3:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 20 cm, H 5 m, cu scorbură Ia bază, prezintă ciuperci

saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

00l

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal O5l3. sector 5, Bucureşti, Románia
TeI: 021.30555.00
hIlp:flvňvw.pmb.m



defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologkc

tânăr.

Precizăm că administratorul legat aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 6 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori

în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului

în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în locaţia unde se

execută defrişarea, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara

anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării

în teren a plantărilor in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Defrişare - 1 ex.

Întocmit

Insp. Florentina POPESCU

Red. 5$. 7 ex. 12.01

— prezenlul aviz afaşt posIat pe siIe- uI PMB.

pe data de

23. IUL. 2019

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, Romănia

T&: 021.305.55.00 int. 4016
hLtpí/vň.w.pmb.m

DIRECTOR EXECUTIV,

Sim POPA
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Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, Sector 5, Bucuresti

off ice @ aes5. ro

-DIui ‘‘

I Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 5927/20.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1635713/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5460/22.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori în dreptul imobilului

din os. Alexandriei nr.. Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 29.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în

conformitate cu prevederiie Legii nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din intravilanul iocalităţiior, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B.

nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, i ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea i întreţinerea alveolelor

stradele din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:

Toaletare:

os. Alexanđriei nr. 21 8-220, în fata imobilului:

- 2 ex. Popuius sp. (plop) O 50-60 cm, H 12-14 m - Reducerea cu 1/2 a voţumului

coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărU

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor ĺa condiU meteo nefavorabile şi eliminarea

ramuruor uscate, degajarea cablurflor electrice

li...
1-

Nr. 5460116357131 2018

Bd. Rena Elisabsla nr. 47, cod poştal 050013. sedor5, Bucureşü. Rcmănia
TetO2l.30555rn
htIpJívw.pmb.m



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului, Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene,

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 (pňmăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia

eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Toaĺetare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- ariana POPA

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

r
fled. 8.8.7 ex. 12.07.2018

— prezentul avÍz afos! postat pe sile- iiI PMB.

hiţp://www.pmb.r&instituliiípdmarialdirectiildirectia mediuiavize arbod in cansulţarelaviże arbori in cnnsuliare.php, pe daia de

25.IUĹ ZH8

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectnr 5, BucuruştŁ România d34
Td;021.305.5S.00int4U16 V
httpi/www.pmb.m
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Nr. 5461116357261 ‘8 2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
- Asociaţia de Proprietari BIoc M90 Scara 2 — Preeđinte
str. SoId. Modoran Ene nr. 10, bI. M90, sc. 2, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 5930/20.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1635726/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5461/22.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului M90 din Str. SoId. Modoran Ene nr. 10, sc. 2, Sector 5,vă facem cunoscut că
Ia verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului cQrQnamenteIor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi eĺiminarea ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice
Str. SoId. Modoran Ene nr. 10, bI. M90, Iateral stânga, spaţiu verde scara 2:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-30 cm, H 10-12 m
- 3 ex. Acersp. (ar[ar) 0 10-20 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Morus sp. (dud) O 25-30 cm, H 10-12 m

Str. SoId. Modoran Ene nr. 10, bI. M90, faţă scara 2:
- 4 ex. Acer sp. (artar) O 10-15 cm, H 10-12 m
- 5 ex. Prunus sp. (corcodus) O 20-25 cm, H 8-10 m

Str. SoId. Modoran Ene nr. 10, bI. M90, Iateral dreapta:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-30 cm, H 14-16 m

Str. Sold. Modoran Ene nr. 10, bI. M90, spate bloc:
- 1 ex. Morus sp. (dud) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (uim) 030 cm, H 14 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 15-20 cm, H 10-12 m

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştai 05c013, sector 5, BucureşU, România

TeI: 021.305.55.00
http:Uvnns.pmb.w



Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectoruiui 5, cu acordui asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea
construcţUior çlin jur şí a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 dip Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 pritind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoaneior în zona operaţiuniior, supravegberea execuţiei Iucrăriior, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de speciafltate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiiior verzi de pe tedtoriul Municipiuiui Bucureşti.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare -23 ex.

-J

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.Đ. 7 ex. 23,07.2018
— prezenlul aviz aťost postat pe site- uI PMB.
http.!čwww.pmb.roiinstÉtuţi3/primnriWdirectiUdireclĺa mediulavize arborj n congultare/avjze aboii in consuliare.php, ps data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 05l3, sector 5, Bucureşt, România
„;:.Qą

Te!: 021.305.55.00 int 4016
hhp:ifvnňv.pmb.ro ‘
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Direcţia de Mediu
1918-20181 SÁPBÄTOPLM IMPPEUNĂ

Nr. 5462116357271

Către:

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

office@aes5.ro

- Asociaţia de Locatari BIoc 15A— Administrator -

Str. SIt. Popa nr. 3, bl. 15A, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 5929/20.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1635727/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5462/22.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat pe spaţiul verde

aferent blocului 15A din Str. SIt. Popa nr. 3, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 29.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Str. SIt. Popa nr. 3, bI. 15A, spaţiu verde Iateral bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 50 cm, H 18 m- Reducerea cu 1/28 volumuĺui coronamentuĺui

de mari dimensiuni, cu apiicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

.tR0Ą

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

Tel: 021.305.55.00
htlpJ/www.pmb.ro



frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiü meteo nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate,

degajarea cablurflor electrice

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrădlor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Toaletare - 1 ex.

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. SB. 7 ex. 12072018

— prezenlul aviz aíost posiat pe siIe- uI PMB.

hIIp Uw"r•pmbroünsţiiut GrImara:direc!d rectia mediWavize a,bnń in consultareĚavize arbod in consultarenhn. pe daia de

2aw.'. Z*ţ

Bd. Regina Elisateta nr. 47, cvd paştal 050013. sector 5, Bucureşti, România .ţ
TeI: 021.305.55.00 inL 4016
http:flvąw.pmb.m
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DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
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Nr. 5463116357371.2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
off ice @ aes5.ro

Ó - Asociaţia de Proprietari BIoc M1 1
Str. Mărgeanului nr 34, bi. M1 1, Sector 5, Bucuresti
-DIui' -r

- -

Str. ‘ i - nr. 1, oi. M1 1, sc. •‚ et. ‚ ap. Sector 5, Bucureti

Referitor Ia adresa AES nr. 5934120.06.2018, înregistrată Ia RM.B. cu nr.
1635737/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5463/22.06.2018, prin care se solic(tă
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
aferentbloculuiMl 1 din Str. Mărgeanuluinr. 34, Sector5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
etectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat următorul material dendroiogic
pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale
HC.G.MB. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Str. Mărgeanului nr. 34, bI. M11, spate bloc:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 15-25 cm, H 10-12 m- Reducerea cu 1/4 a voiumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor la condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea
ramurflor uscate

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str. Mărgeanului nr. 34, bI. M11, spate bloc:

- 1 ex. specie neidentificată O 15 cm, H 6 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştai O513. sedor5. Bucureşt. Romănia /
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acestora (cu excepţia eflminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerfl
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentw

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 ęi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori

uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în Iocaţia unde se execută
defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa DJrecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării

în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi act normativ.

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

Nerespectarea celor menţionate ?n prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia FŁC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de đefriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaĺetare - 3 ex.
Defrişare - 1 ex.

ĐIREÇIQR EXECUTIV,
W ana POPA

( ;;
* !ntocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 17.07.2018
— prezentul aviz afost postat pe sile- uI PMB.

pe data de

23. lU tio

Bd. Regina Ehsabea nr. 47. cod poştat Q513. sedar5, Bucureşü. Románia

Tet 021 3C6.S500 inl. 4016

hhp:/Áwňv.pmb.m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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Nr. 5464116357401546511635746! 2018

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
off ice @ aes5.ro

...:;..

ŔOMÂNIA
IOIA 2OI8 SÁRaÄTQIM MpEUtĆA

6<1. Pegina Elisabeta nr. 47 cod poşţal 0513, sedor5, Bucureşti, Ramánia
rel: 02 I 3055500
http:i/www pmbm

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală OperaUuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

- Asociaţia de Proprietari BIoc S-6 Scara 1 - Preedinte
Str. MihaiI Sebastian nr. 33, bI. S-6, sc. 1, Sector 5, Bucureti

Referitor Ia adresele AES nr. 5938/20.06.2018 i nr. 5946/20.06.2018, inregistrate Ia
P.M.B. cu nr. 1635740/21.06.2018 i nr. 1635746/21.062018.şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
5464/22.06.2018 i nr. 5465/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 5-6 din Str Mihafl
Sebastian nr 33,sc. 1, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 20.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ş ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm
Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteĺor de mari dimensiuni, cu aplicarea
‘ucrărflor de echilibrare în vederea eţiminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cabĺurflor electrice
Str. Mihail Sebastian nr. 33, bI. S-6, faţă scara 1:

- 2 ex. Acer sp. (artar) 0 25 cm, H 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 15 cm, H 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, H 10-12 m

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bI. S-6, spate scara 1:
- 3 ex. pomi fructiferi 0 10-15 cm, H 7-8 m
- 1 ex. Acersp. (arţar) 0 15 cm, H 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 25 cm, H 12 m
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bI. 5-6, spate scara 1:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 30 cm, H 14 m, Ia 30 cm de structura de rezintenţă

a blocului, pe care o afectează



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria

Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada

de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului;
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori

în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului

în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în Iocaţia unde se

execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole

parcare), în prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr

30412009, aveţi obligaţia dea 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
aceląi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl pentru lucrările de
toaletare, lucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaĺetare - 12 ex.
Defrişare - 1 ex.

ĐIRECTOR
Sîmona-M Ąana

s » Intocmit,
n Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. ¶7.0L2018
— prezentul aviz aťast postat pe site- uI PMS.

pe data de

-

Bd. Regina Eksabea nr 47. cod tat D513, sedor5. Bucore$, Rnănia

Td: 021.305.55.00 nt ‘W16
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Direcţia de Mediu
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Nr. 5466ĺ1635751/ 2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Ađministrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

—‘ office@aes5.ro
- Asociaţia de Proprietari Bloc 1
Str. Prundului nr. 27, Sector 5, Bucuresti
- DIui'.
Str, r

Sector 5, Bucuresti

Referitor la adresa AES nr. 5948/20.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1635751/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5466/22.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului 1 din Str. Prundului nr 27, Sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 29.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul )ocalităţilor, cu modificăhle şi completările
ulteńoare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Str. Prundului nr. 27, bl. 1, domeniu public faţă bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, H 12 m
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
ramurilor uscate, degajarea cabluriĺor electrice
Str. Prundului nr. 27, bl. 1, sc.1, spaţiu verde bloc:

- 1 ex. Salix sp. (saIcie) O 20 cm, H 10 m
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
ramurflor uscate, degajarea cablurflor electrice

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 5, 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,

Bd. Regina Elisabeta nr.47, cod poştaIOSOOI3. sector 5, Buçureşd. ncmânia
-

—

TeI: 0213055500
J}đhUpi)wvňvpmbrn UKAS

- Reducerea cu 1/2 a volumuíui
de echilibrare în vederea eliminărä
meteo nefavorabfle şi eliminarea

- Reducerea cu 1/4 a volumus'ui
de echilibrare în vederea eliminărü
meteo nefavorabfle şi eliminarea



conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ta H.C.G.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 echilibrut biologic al acestora (cu excepţia
eliminărü ramurüor usoate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa/etare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana POPA

Insp.
Întocmit,

Florentina POPESCU

231WL,
Red. SB. 7 ex. 12.07.2018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
hIln .wv,.pmb roInsţIt.ItlWpnmaria/directiýdireçti3 mediuĺavize arboń in consultareĺavŕze arbori n consullare.nhp, pe data de

Q

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod pcştal 0513. şednr 5. Bucureş, Rumánia

Td: 021.30555.00 int 4016
htlpiĺwwwpmb.ro
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Nr. 5468116357691 2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituh nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aess.ro
- Asociaţia de Proprietari BIoc M40 - Preęedinte
Str Buzoeni nr. 10, bi. M40, Sector 5, Bucuresti

Referitor ia adresa AES nr. 5376/08.06.2018, înregistrată ia P.M.B. cu nr.
1635769/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5468/22.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiuí verde
aferent blocului M40 din Str. Buzoeni nr 10, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventadat următorul material dendrologic
pentw care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi compietările ulterioare, i ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrăruor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţű meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice
Str. Buzoeni nr. 10, bI. M40, spaţiu verde faţă bloc:

- 3 ex. Acer sp. (artar) 020 cm, H 10-12 m
- 3 ex. Aiianthus sp. (fais oţetar) 0 20-25 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal 0 20-22 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Cataipa sp. (catalpa) 0 20-25 cm, H 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 15 cm, H 10 m

Str. Buzoeni nr. 10, bI. M40, aliniament stradai:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20-25 cm, H 10-12 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 cm, H 8 m

Str. Buzoeni nr. 10, bI. M40, spate bloc:
- 1 ex. pom fructifer 020 cm, H 10 m
- 2 ex. Acer sp. (artar) 0 20-25 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Robinia sp. (saicăm) 020 cm1 H 12 m
- 1 ex. Pwnus sp. (corcodus) 0 i5 cm, H 9 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str. Buzoeni nr. 10, bI. M40, aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată 06 cm, H 4 m, uscat 100%

Bd. Rena Elisabeta nr. 47. cud poştal 050013. sednr 5, Bucureşt, Ramânia
Tel:021.30555.W
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Str. Buzoeni nr. 10, bI. M40, parcare spate bioc, între Iocuriie 9-10:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25 cm, H 1O m, cu scrobură pe jumătate dir ngimea

trunchiului

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal ai terenuit rimăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă Lru a nu
bloca căiie de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau d riorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfei

- toaletarea se va executa conřorm art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. n: 34/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiuiui Bucureşti, erioada
de repaus vegetativ a arbońlor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibru )Iogic ai
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate execi in orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitaree jducerii

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru piantarea d naterial

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorui Iegai ai terenului este răspunzător de siguranl unurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilo privind:
respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar Iicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor av i pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţ biigaţia
plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pei .i arbori

în deciin biologic, raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametru inimum
7 cm şi înălţime corespunzătoare diametruiui în funcţie de specie, după ragerea
sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută defrişarea (aliniamente. ţii verzi
aferente blocuriior/Iocurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă c Iantare,
în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art. 9 afln. 5 Anexa 1 Ia H.C vl.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederE erificărü
în teren a piantărilor în compensare, In caz contrar se vor apflca sancţiuni con rt, 4 din
aceIaşi act normativ.

Defrişarea arboriior avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei I cţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de speciaiitate va fi cţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de )tecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru -ările de
toaletare, Iucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 21 ex.
Defrişare -2 ex.

DIRECJÇR EXEG9.TIV,
SimoWáMariąhąikj A

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 17.07.2018
2 3. WL. Züłt

— prezenlul aviz afosl postat pe sitn- iiI PMB.
pe daia de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poaI 050013, sector 5, Ducureşt, România I nii
T&; 021.305.55.OOint 4015 I I I
hflpi/wwv.pmb.ro J
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Nr. 5469/1635763! 2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciui Ađministrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
- Asociaţia de Proprietari BIoc P-79 Scara 2 — Preedinte
Str. Dorneasca nr. 11, bI. P-79, sc. 2, Sector 5, Bucuresti

Referitor ia adresa AES nr 5378i08.06.2018, înregistraiă ia P.M.B. cu nr.
1635763/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5469/22.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului P-79 din Str. Dorneasca nr. 11, Sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Str. Dorneasca nr. 11, bI. P-79, scara 2, spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 15 cm, H 8 m- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului
de mari dimensiun4 cu apĺicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

O frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eüminarea ramurilor uscate,
degajarea cablurUor eĺectrice

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str. Dorneasca nr. 11, bl. P-79, scara 2, faţă bloc:

- 1 ex. Acersp. (arţar) 020 cm, H 12 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea
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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echil(bwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului;

Bd. Regina EIsabeta nr. 47. cad paştal O5I3. seclor5. Bucureşd. flamána
TeI: 021.305.5500
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- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerU
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori

uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută
defrişarea, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitehi pentru lucrările de
toaletare, lucrările đe defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 1 ex.
Defrişare - 1 ex.

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

23.!ÜL 7J9
Red. S.B. 7 ex. 17072018
— prezentul aviz afost poslat pe siLe- uI PMB.

pe data de

Bd. Regüia Elisabeta nr 47 cvd poştai 050013, sedDr 5, Bucuruş, Roânia

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
hUpJJvvw.pmb.m

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Tţ‚

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
4s...
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Nr. 5470116356111 2018

Către:

Doamna

Str. Zăbrăuţului nr.••, Sector 5, Bucuresti

Referitor ia petiţia dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1635611/21.06.2018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 5470/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra a doi arbori situaţi în curtea imobflului din Str. Zăbrăuţului nr. Secior 5,

vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de 29.07.2017, s-a inventariat

următorui material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modiflcările şi completările uiterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iuçrărilor de echilibrare in vederea eliminării riscului de (rângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

condiţü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscale, degajarea cablurflor electrice

Str. Zăbrăuţului nr. 4, curte imobil:

- 2 ex. Abies sp. (brad) O 20-25 cm, H 10-12 m- Reducerea cu 1 — 1,5 m a ramurUor orientate

spre acopertşul casei, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meleo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate,

degajarea cabiurflor electrice

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija proprietaruiui Iegal aI terenului, evacuându

se masa lemnoasă pentru a nu b)oca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6

din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe

Bd. Regîia EIabeta nr 47. cod poştaIO5l3. sedar5, Buaireşti. Románb
TeI: 021.3055500
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tedtoriul Municipiu(ui Bucureştí, în perioada de repaus vegetaüv a arborilor

(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelorîn zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni

conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea şi soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defriare

este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu o expertiză a Ministerului Dezvoltării

Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod arborfl (prin

sistemul radicular/trunchi) afectează gardul i porţile imobilutui. Lista experţilor tehnici atestaţi

din Municipiul Bucureşti este disponibilă pe site-uI M.D.R.A.P.

(http://www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionaleĺexperti-tehnici).

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancÇonată

conform art. 4, 11Ł. b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Jnsp. FIorentinaj,,7Cu7

Red. S.B. 7 ex. 17.07.2018 2 & jij 2013
— prezentul av aĺosl postal pe se- uI PMB

hfln:/NAwěpmb m!u,stilutiL'phnańaIdecUiIdWectia medkjfave aóoh h consullarelavize artod n çonsuttam.php, pe data de

Bd. Regha Ekabeta nr. 47. cod poştal 050013. sedor5, Bocureşti, Rom&,ta
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
1915 2lB! sÄ9EÄo;M ÍMDE.JNÄ

2&w ŻO8
¶58I1635777I 2018

Către:

- Administraţia Fondului mobHiar

BId. Regina Elisabeta nr.16, Sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

office(&aes5.ro

-DIui

Str. Mitropolit Dosoftei : —‚ Sector 5, Bucureti

Referitor Ia adresa AES nr. 5374/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1635777/21.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5588/26.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea

imobilului din Str. Mitropolit Dosoflei Sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu

prevederile Legii nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din

intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B.

nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Mitropolit Dosoftei ‚ curte imobil:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) @ 70 cm, H 12 m, sistemul radicular afectează sistemul de

canalizare, Ia 3 m arpanta principală prezintă scorbură i ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, AFI,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea

ţq4

Bd. Regiia Ehsabeta nr 47, cod pcştaIOSOOl3, sedor5, Bucureşti, Românb ď
TeI: 021.305.5500
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şi scoaterea rădăcinilor arbori(or se vor executa pentru evitarea prnducerři de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.&M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori

ín declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului

in funcUe de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se

execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole

parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului

2019.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării

în teren a plantări(or în compensare. ĺn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl, Iucrările de

defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Deĺdşare - 1 ex.

Întocmit,

insp. Florentin P PESCU

Red. S.B. 7 ex. 17.07.2018

— prezenţul av afast poslal pe sile- uI PMB.

pe data de

DiRECTOR EXECUT1V,

SimonaMérió)ĘOPA

Bd.ReghaEabeta nr.47.dpoştaI05O013,şevtor5,Bucureşti,Romäa 2 &
TeI: 021.305.55.00 hŁ 4016 Vt .L ký
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Direcţia de Mediu
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Nr. 5595116363301 2018

Către:
- Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureti - RADET
Str. Cavaf ii Vechi nr. 15, Sector 3, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1636330/25.06.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 5595/26.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde aI punctului termic 6 Rahova din Str.
Malcoci nr. 3, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
04.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, si ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoríul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrărilor de echîlibrare in vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi elimina rea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice
Str. Malcoci nr. 3, spaţiu verde punct termic 6 Rahova:

r - 11 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 10-30 cm, H 10-12 m

4 - 1 ex. Pwnus sp. (corcodus) 020 cm, H 10 m
-lex.Morussp.(dud)Ol5cm,HBm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Malcoci nr. 3, spaţiu verde punct termic 6 Rahova:
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 25-30 cm, H 10-12 m, uscaţi 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform
art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului).

Bd. flegina Elisabeta nr 47, cad poştal 050013. seclar 5. Bucureşti. Rcmánia
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurřlor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind
respectarea avizuiui, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 2 ex. arbori
uscaţi, este necesar să depuneţi urgent, în completarea documentaţiei, Ia Centrul de Informare
şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Eflsabeta nr. 42, sector 5, următoareie:

- actul de proprietate a imobilului;
- angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea

arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 2 ex. arbod tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înăiţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de ia data emiterii pentru Iucrările de

toaletare, Iucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.
Toaletare - 13 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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ŘOMÂNIA
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Nr. 6410116423121 2018

Către
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală OperaUuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 63, sc.1
Str. Dunavăt nr. 8, sector 5, Bucuresti
- Doamna
Str. Dunavăţ nr. ‚bI. s,sc. et. ‚ ap -‚ sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1642312/12.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6410/13.07.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat pe spaţiul verde
aferent blocului 63 din Dunavăţ nr. 8, sc. 1, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 16.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str. Dunavăţ nr. 8,bI. 63, sc. 1, faţă bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 12 cm, H 10 m- sistemul radicular distruge structura
de rezistenţă a blocului i trunchiul structura baiconului de Ia et.1

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului, Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic
tân ă r.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 ş H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori
în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie, după extragerea sistemuiui radicular al arborelui, în Iocaţia unde se

Bd. Regina Eíísabeta nr 47, cad poştal 0I3, sor 5, BucureşU, România
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execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole
parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

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

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

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

Prezentul aviz se va efectua în regim de urgenţă.
Defrişare - 1 ex.

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCUn ex./16.07.2018

— prezenţul aviz a(ast postal pe site- uI PMB.
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Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Referitor Ia adresa reprezentantului S.C. Chema Project S.R.L., înregistrată ia P.M.B
cu nr. 1621106/04.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3336/07.05.2018, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aiiniament a
şoselei Vfllor Ia nr. 21, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 12.06.2018, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care conform Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completăhle ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municîpiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăciniior:
Piantaţia de aliniament a şoselei Viiior între nr. l9bis şi 21:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 60 cm, h 12 m — cu scorburi pe trunchi, scorbură profundă
cu cilindrul central putred, twnchi despicat

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului ALPAB,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu baiot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi inălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), unuI în Iocul celui defrişat, după extragerea sistemului
radicular ai arborelui si alte 5 exemplare în alvolele rămase Iibere din aflniamentul şoselei
Viilor sau în alte aliniamente deficitare de pe raza sectorului administrate de ALPAB,

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr 333611621106 — í' H

CĂTRE

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibńturi nr. 9 -11, sector 5
ofĺice(âaes5.ro
- S.C. Chema Project S.R.L.
Sos. Viilor nr. 33, sector 5o

o

Bd. egina Elisabeta nr, 47, cr4 poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romiia
TeI: 021.305.55.00
htlp:Uww,.pmb.ro



cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectănd distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna
anului 2018 — primăvara anului 2019.

La f]nalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verif]cărü în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţíuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. În declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 33361211621106 2018

Spre ştiinţă
- S.C.. Co S.R.L.
os. ViiIor nr ) bis sector 5

CĂTRE

:;•;:

ŘOMÂN IA
iqi?oIIsÁpsAtu -rt,Á

Referitor Ia adresa reprezentantuiui S.C. ( t S.R.L., înregistrată Ia P.M.B
cu nr. 1621106/04.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3336/07.05.2018, prin care ne
solicită emiterea avizuiui de specialitate pentru arborii situaţi in Iateralul accesului în incintă
din os. Vfllor nr. 21, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care conform Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
In iateral acces Iipit de gardul care delimitează firmele S.C. i E a

- 3 ex. Populus sp. (plop) e 30 - 40 cm, Ii 14-16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului
coronameníelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echflibrare in vederea
eliminărü riscuĺui de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meleo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate electrice

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului Iegal aI terenului, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct.
6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009 privind Normele de protecţie a spaţIor verzi de
pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvară
toamnă) pentru a nu fI afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramuhlor
uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

S.C. (
Sos. Viiior nr.

• S.R.L.
sector 5

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşb, Romia
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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 expertiză 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 rezistenţă a imobüului. Lista
experţilor tehnici atestaţ - Bucureşti se poate găsi pe site-uI

M.D.R.A.P.(www.mdrŁrolconstwctiilatestari-tehnico-profesionalelexperti-tehnici)
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaietare — 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECW1V,
Simona-Mariana POPA

!ntocmît,
Insp. Florentina POPESCU I exi26.07.2018

-

prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB
(hhD:itw*w.pmbroĺinstitutWprimarjajdírectiijdireçtía mediWavize arbod Wi çonsukareiavize arbed in consultarephp) pe data

de

3'L IUL ÜB

Bd. Regina EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureştl, Romana

TeI; 021305.55.00 U. 4016
hhpitwww.pmb.m



l:?:l.í:, 1 í

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

___ __

!32
:I- —____

Nr. 425311627043

CĂTRE
Doamna Ciobanu Valentina

Bulevardul Eroii Sanitari nr. 67,sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1627043/22.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4253/23.05.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
speciatitate pentru doi arbori situaţi în curtea imobilului din bulevardul Eroii Sanitari nr. 67
sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 13.06.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiřicările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Ţoaletare:
In curtea imobilului spre str.dr. Grigore Ţăranu:
- 1 ex Morus sp. (dud) 0=40 cm, h= 10 m - Reducerea Ia 1/3 a volumului
coronamenluĺui cu aplicarea Iucrărilor de echiĺibrare în vederea eliminărü riscului de
ĺrângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate
- Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In curtea imobilului spre bd. Eroii Sanitari:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=50 cm, h=12 m - Cu trunchiul dezvoltat în gard pe care îI

deformează şi îI împinge peste stradă, gardul se poate prăbuh peste trotuar (este Iegat
cu sârmă)

Lucrările avizate se vor executa prin grija propietarului Iegal aI terenului, evacuându

Q se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiior pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Bd. Rogina EIabeta nr. 47, cod paştal 050013, sedor5, Bucureşti, Roma
TeI: 021305 5500
http.//wvwpmb.ra



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), În curtea imbilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului
2019.

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

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, lucrările de defrişare se vor efectua ín regim de urgenţă.

Toaíetare — 1 ex. arbore
Defńşare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA ju;

:
/ • ‘&)j"1 ;

‚1

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU i lţ ex.126.072018

3 ÎUL LÜb

o

prezentul aviz a ĺost postat pe siLeuI PMB
(htIo:flw.pmbroiinstiLuIiiIodmadaIdírectii(direçtIa ndiuiavize arbod n consulwr&avize arbod n consultare.php), pe data de

Bd. Regiia EIbeta rr 47. cod poşlaIOSCCl3. secta'S, BiaimşU. Riăi

TeI: 021.3055500 int. 4016
hIIp:INnvw. pmbm
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Direcţia de Mediu
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CĂ TRE

Đomnul .‘. . - preşedinteĺe asociaţiei de proprietari

Str. Grădina cu Cai nr.4, ap. :sector 5

1.

o
Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr 1625304/17.05.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 4054/18.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de

specialitate pentru un arbore situat în curtea interioara din spatele blocului, str. Grâdina cu

Cai nr.4, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

29.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

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

modificările şi compietările ulteńoare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

o Curte interioară în spatele blocului:

- 1 ex. trunchi Betula sp. (mesteacăn) O 25 cm, h 10 m — uscat 100% - teren proprietate

comuna a Iocatarilor din bloc

Lucrăriie avizate se executa prin grija proprietarilor Iegali ai terenului, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi

scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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, seclor 5, Bucureşti, România

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



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 (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de

specie), în spaţiul verde aI blocului respectând distanţa regIementară faţă de clădiri şi reţele

de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019,

conform angajamentului de plantare.

La finaiizarea iucrăriior de plantare conf. art. 9 aiin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantăńlor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr 6081/28.07.2015.

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

Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA rů;

I (

Q

Întocmit,

insp. Florentina POPESCU/5 exJ2607.2018

1)3. 4H9. :8

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(httpiiwwwpmb.roiinstitutii!primaria'ďrectij/directia meďu/avize arbori in consultare/aviza arbori in consultare.php), pe data

de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 05C013, sedor5, Bucureşti, Aamănia

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
htlp:/íwww.pmb.ro
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veriflcare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubńzare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offi cecâaes5 . ro
- Inspectoratul General aI Poliţiei Române — Serviciul Administrativ
Str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3265/19.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1623924/14.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3794/15.05.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arbod situaţi în apropierea sediilor
Inspectoratului General aI Poflţiei din str. Mihai Vodă nr. 6 i str. Domniţa Anastasia nrl,
sector 5, vă facem cunoscut că Ia veriflcările efectuate pe teren în data de 12.06.2018 i
10.08.2018 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 completăńle în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Taaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărflor de echűibrare
în vederea eliminărü ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabiĺe şi elimina rea ramuńlor uscate:
Aiiniament stradal str. Lipscani— în lateralul clădÎrü Birouiui de Reiaţü cu Publicul de
Ia intersecţia străziior Domniţa Anastasia cu Lipscani:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Catalpa sp. (cata)pă) 0= 20 cm, h=9 m

Defriare cu extragerea răđăcinilor:
Aliniament stradal str. Lipscani — în Iateralul clădirii Biroului de Reiaţü cu Publicul de
ia intersecţia străziior Domniţa Anastasia cu Lipscani:
- 1 ex Tilia sp. (tei) 0=25 cm, h=8 m — uscat 100%
Piaţeta din jurul Monumentului Holocaustului, în aliniament:
- 1 ex Tilia sp. (tei) 0=25 cm, h8 m — uscat 100%
- 1 ex Tilia sp. (tei) 0= 30 cm, h=9 m — uscat 100%
- 1 ex Acer sp. (artar) 0=20 cm, h8 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a acciđentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

Nr. 3794/1623924 2018

o

Bd, Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. Romănia
TeI: 021 .305 55 00
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în peńoada de repaus vegetativ a arborüor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa in orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tänăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 ex. arbori tineri cu balot
de pămănt (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în locul celor defriaţi, respectănd distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului
2019.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl pentru lucrările de
toaletare, lucrările de defrişare se vor efectua in regim de urgenţă.

Toaietare — 2 ex. arbori
Defrĺşare — 4 ex. uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina iS ex./13.O82018

o

2 L 2u8
prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
(ht(o://DmbroĺinstitutiiIprimaria/direcIiiIdiręçIia mediu/avize arhoh in consultareiavize arbori in çcnşultare.Dhp), pe data de

Bd. RegWa EI,sabeta rr47, cnd poşt 050013. seclms, Bucureşli. Riâ

TeI: 021 305 5500 t. 4016
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Direcţia de Mediu
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Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Asociaţia đe proprietari a blocului 1O

Str. Dr. Mihail Petrini - Galaţi nr. 10, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

ornceaes5.ro

Referitor Ia adresa AES nr. 4543/17.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1628565/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4503/30.05.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat în spaţiul

verde aI blocului 10 din str. Dr. Mihail Petrini - Galaţi nr. 10, sector 5, vă comunicăm că, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea

spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale

H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea interioară a blocului:

- 1 ex. specie neidentificată O 20 cm, h 6 m — uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

Nr. 450311628565 2018

o

d. Regina EIabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, Romta

TeI: 021 .305.55.00
hItpJIw4w.pmb ro



măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor

aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.

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 (cu diametru de min. 7 cm şi inălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de

specie), în Iocul celor defrişat, după extragerea sistemelor radiculare, cu respectarea

prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi

reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvară 2019

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ań. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriťicărfl în teren

a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normaüv.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare — 1 ex. uscat 100%

o
DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

( 7pht
.j Întocmit

Insp. Florentina i5 ex.109.08.2018

prezentul aviz a fcst stat siteI PMB

(hItp://.pmbm/institutiiInrmada/drectiĹ/direcť,a mediWaze arbań in consullare/avize arbod in ccnsţitare.php), pe data

de

21. ÂUa

Bd. Regiia EIEab€ta nr. 47, cod poştaJ 050013, sect5. Bnxeşti, RCmä,Ia
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Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Domnul'
Str r nr. sector 5

Referitor Ia adresa domnului i, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639003 /03.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5937/04.07.2018, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia
de aliniament a străzii Bachus la nr. ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completărie În vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Aliniament stradal Ia nr. :‘:‘, str. Bachus:
- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) O = 25 cm, h 10 m - Reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăriĺor de echilibrare în
vederea eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiVi metec
nefavorabfle şi eliminarea ramuriĺor uscate aplecate spre casa

o

Bd. Rega Elisabeta nr 47, cod poştal 05V013, sector 5, Bucureşti, Romănia
TeI: 021.30555.00
http.Uwv.pmb,ro



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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Märiana POPA

Intocmit,
Insp. Florentîna POPESCU i 5 exiOB .082018

o

21, MJS 708
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http:IIňvomb.roiinstiţutiiIpńmariaidhectiijJirectia mediuiavize atoń n consultarelavize arboh in consultarephp), pe data de

Bd. Re,a EIabeta rr 47. cod poştal05C0l. seda5, &JcurBşti. Rr&ia

Tel;021.30555OO it. 4016
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Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operauni - Direcţia Tehnică şi Vertficare Lnvestiţii Eduitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabriça de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

- Amenajare Ediiitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlce(5aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 55 — 57, preşeđinte
Calea 13 SeQtembrie nr. 57, sector 5

Referitor Ia adresa domnului preşedintele asociaţiei de proprietari,
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1640229105.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6033/0607.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore
situat în plantaţia de aliniament a străzii Calea 13 Septembrie Ia nr. 57, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2016, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în
vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Aliniament stradal Calea 13 Septembrie nr. 57, faţă bloc 55 - 57, sc. B:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 cm, h 10 m — uscat 60 % - Reducerea Ia 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminăńi
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurĺlor Ia condŕţü meteo neĺavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate

Defriare cu
Aliniament stradal
- 1 ex. Tilia sp. (tei)

extragerea rădăcinilor:
Calea 13 Septembrie nr. 57, faţă bloc 55 - 57, sc. B:
020 cm, h 8 m — uscat 100 %‚

Nr. 603311640229 2018

O Spre ştiinţă:

o

Bd. Rega Eflsabota nr. 47, cod poştal 050013, sedar5, Bucureşti, Romůnia
TeI: 021.30555.00
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administratorului iegal aI terenului
iemnoasă pentru a nu bioca căiie de
sau deteriorarea construcţiilor din jur şi

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arboreiui se vor executa pentru evitarea
producerü de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de
matehal dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentw defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ (cu diametru Ĺrunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în plantaţia de aliniament, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţeie de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna
anului 2018- primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabibtate
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua

Toaleiare — 1 ex. arbore
Defrişare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit,
Insp. Florentina i5 exJOS.08.201 8

1*—

prezentul aviz a fast pcstat pe &te-uI PMB
(http:/.pmb.rotinstiIutiUphmariaidirectflIdirectia mediWavize arboh in consułtar&avize arbcń in consultare.php), pe data

de

n —__________

Bd. Regiza aabela rr. 47, cod poşlaIOSOOl3. sed&5. Buan. RnmMa

TeI: 021305.5500 M. 4016
htlp:IM.nw.pmb.ro

Lucrările avizate se executa prin grija
ALPAB/Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
a reţeielor aeriene, astfel:

2 ani de Ia data emiterii pentru
in regim de urgenţă.

Direcţiei de

Iucrările de



? L. UE 208

Str.

Doamna

CĂ TRE

i nr. j, sector 5

Spre $iiflţă:

- Amenajare Ediiitară şi Salubrizare S.A.

Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

Referitor Ia adresa AES nr. 6224/29.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1639893/05.07.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 6034/06.07.2018, prin care ne solicitaţi

emiterea avizuiui de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Ing.

Dumitru Tacu ‚ sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia veriřicarea efectuată pe teren în

data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii

nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,

cu modiflcările şi completăńle ultehoare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm

Toaletare

în curtea imobflului:

- 1 ex. Prunus domestica sp. (prun) e so cm, h 12 m- Reducerea cu maxim 1,5m

din Iungimea ramurilor care afectează acoperişul casei, în vederea eliminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrnre a coronamentului şi eliminarea rnmurilor uscate de Ia bază, fără a se eümina

ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului Iegal aI terenului, evacuîndu-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct.

6 đin Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ...

POMAN IA
191 ¶ ZVl9 A;qA,3:v ‚.A:oru..Á

Nr.6034I1 6398931

Bd. Regina EIabeta nr. 47, cai poştal 050013, sedar 5, Bucureşti, RomMia

TeI: 021.305 55.00
http:flwnpmb.ro



pe teritoriul Municipiului Bucureşti, În perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară

toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul bioogic aI acestora (cu excepţia eliminărh ramurilor

uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se

sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului Prunus sp. situat

Iângă imobilul cu nr. 18, este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu cu sediul În PMB

mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, o expertiză a Ministerului Dezvoltărü

Regionale şi Administaţiei Publice (MD.R.A.P.) din care să rezulte În ce mod sistemul

radicular/twnchiul aI arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor

tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-uI

M.D.R.A.P.(www.mdrLro/constructii/atestari-tehnico-profesionaleiexperti-tehnici)

Prezentul aviz este valabil numai însoŞt de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

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

ToaIetare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Ť

Intocmit,

insp. Florentina POPESCU /5 exJl3.O8.2018

prezentul avíz a fast postat pe site-uI PMB

(hltm/hwňv.pmb.roRnstituliilphmarialdirec(ii/directia mediWavize arboń in consiWre/avize arbod In consultare.php), pe data de

‘ 1. J6 1O

Bd. Regna EIeabe nr 47. c peştalO513, sevtor5. reşli, Ra

T&: 02130555.00 nL 4016
hUpJWww.pmb.ro

S0I'



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
lgl8 IsApBATc. kĄPOEUNĂ

L zO8
Nr. 603511639896 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciu Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- S.C. Kintalys S.R.L.
Sos. Aiexandriei nr. 72, bioc L10, parter,sector 5

Referitor Ia adresa S.C. Kintalys S.R.L., înregistrată Ia RM.B cu nr.
1639896 /05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6035/06.07.2018, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în plantaţia
de aliniament a străzii Sos. Alexandriei Ia nr 72, faţă bloc L10 sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţflor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:
Toaletare:
Alinîament stradal Sos. Alexandriei Ia nr. 72, faţă bioc L1O:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor
uscate

- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) O = 25 cm, h = 10 m
- 1 ex. Acersp. (arţar) O = 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) O = 20 cm, h = 8 m — doar eliminarea

ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal ai
terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Bd. Aegina EËabeta nr 47. cM poştal 05V013, sedor5, Bucumşti, Ramänia
T&: 0213055500
hłtp:ĺhwpnb m



(uăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară
toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar 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 emiterii.
Toaletare — 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
:2.

- Insp. Florentina i5 iú8 .06.2018

prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
(htI:Iţw.pmbro/institutjiţpńmaria/directiifdirectia mediuĺavize arbod in consultar&avize a,bod in COnSUIIare.php), pe data

de

ż 1 bUG

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 0SV013, sector5, Bucureşti, Ram&lia

TeI: 021.305.5500 hit 4016
hUp:fwrv.pmb m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

J1ĺ3 1Üd — I9I8=1

Nr.6036l1639898 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Oirecţia Tehnică şi Veriřicare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11 • sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(&aes5.ro

-Asociaţia đe proprietari a blocului M189, sc.1
Str. Bârcă nr. 4,sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6229/29.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1639898/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6036/06.07.2018, prin care ne solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiul verđe aI blocului M189, sc.1
orientaţi spre parcarea auto din str. Bärcă nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren În data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu mođificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrăriĺor de echilibrare
în vederea eliminărü dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiVi meieo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:
Spaţiul verde faţă bloc sc. A:
- 1 ex. Pinus sp. (pin) 0=10 cm, h=8 m - doar eliminarea ramurilor uscate
- GexAcersp.(arţar)020-4Ocm.h=8-lOm
- 2 ex Pwnus sp. bitulpinali (corcodus) 0=20 - 25 cm, h= 8 - 10 m
- 2 ex. Ailanthus sp (fals oţetar) 0=30 - 40 cm, h= 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp (fals oţetar) 0= 10 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 9 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 0=20 - 25 cm, h= 10 - 12 m
- 1 ex. Gleditsia sp. tritulpinală (glădiţă) 0= 10 - 20 cm1 h= 10 - 12 m
- 6 ex. Robinia sp. (salcäm) 0=20 cm, h=10 - 12 m
- 1 ex. Populus sp (plop) 0=30 cm, h 16 m - Reducerea Ia 1/2 a volumului
coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meieo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
uscate

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedors, Bucureşti, Rom%a

Tet 021 305 55.00
http;/Nn4w pmb,ro



Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In curtea imobflului spre bd. Eroii Sanitari:
- 1 ex. Pinus sp. (pin) @=io cm, h=7 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija propietarului Iegal aI terenului, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile đe acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la 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 (primăvară/toamnă) pentru a nu fÍ afectat
echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defiişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi inălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiň şi reţele de utilităţi, in peńoada optimă de plantare din toamna
anului 2018- primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrădle de
toaletare, lucrările de đefrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

ToaIetare — 29 ex. arbori
Defdşare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5 ex.íQ8.O8.2018

prezentul aviz a ĺost pcstat pe şite-uI PMB
(http://.pmb.roIinstiiutiIprimariaIdirectii/directa mediu/avize arbori in cansultarelavize arboń In consultare.php), pe data de

54. Regna Eleabeta rt. 47. d poşćal 050013, SeCtOÇS &JCWŞU. ROCn&,)S

TeI:021.305550O nt 4016
http /Mvnw.pmbso
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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ŔOMÂN IA
l I B 201B I SAPBĂÎOŘIM iMPPEUNÂ

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 9
Str. Baciului nr. 14, sector 5

- 1 ex. Populus sp.
Spaţiu verde bloc
- 2 ex. Populus sp.
Spaţiu verde bloc
- 4 ex. Populus sp.
Spaţiu verde bloc
- 9 ex. Populus sp.
Spaţiu verde bloc
- 3 ex. Populus sp.
Spaţiu verde bloc
- 2 ex. Populus sp.

Nr. 603711639899 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veriflcare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

o

o
h12-14 m

Referitor Ia adresa AES nr. 6228/29.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639899/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6037/06.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 9 din str.
Baciului nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că Ia veriřicarea efectuată pe teren în data de
27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăriĺor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate
Aliniament stradal, Iateral bloc:

(plop) 060 cm, h 14 m
spate sc. 3:
(plop) 0 50 cm,
spate sc. 2:
(plop)0 50 - 60 cm, h 16 - 18 m
spate şi Iateral sc. 1:
(plop)0 40 - 70 cm, h 14 - 18 m
faţăsc. 1:
(plop) 030 - 70 cm, h 14 - 16 m
Iateral sc. 3:
(plop)0 30 - 70 cm, h 14 - 16 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) o io cm, h 6 m — aplecat periculos peste stradă, sistemul
radicuiar parţial dezrădacinat

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

Bd. Regina EIabeta nr. 47, cad paştal 050013, sector 5, Bucureşti. România

Tet 021305.55.00
http:Uwww.pmb.ra



măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 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 arboriior (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echiiibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui 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 diametw trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, in
funcţie de specie), in spaţiul verde al biocului, respectând distanţa regiementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, in perioada optfmă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

La Finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriřicării în teren
a plantăriior în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act ()
normativ.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl pentru lucrările de
toaletare, lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 21 ex. arbori
DeMşare — 1 ex. in declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

o
Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU /5 ex./13.08.2018

i'.

prezentul aviz a fost posial pe siIe-uI PMB
(httoJ/.omb.roľinstitutiUońmari&directiYdirectia mediulavize arbod in consultar&avize aböd In nsuItaraołc), pe data de

.7 1 iy 2,o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
‚‚‚ zt,, srMO2 ..

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offĺcećâaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 8
Str. Baciului nr. 16, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6227/29.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1639900/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6038/06.07.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi in spaţiul
verde aI blocului 8 din str. Baciului nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.CG.M.B. 304/2009, avizăm:

Toa I eta re:
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu

apĺicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminăńi riscului de frângere şi
O prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor

uscate
Aliniament stradal, Iateral bloc:
- 2 ex. Populus sp. (plop) e 60 - 70 cm, h 16 - 18 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 60 cm, h 16 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminârü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
neťavorabfle şi eliminarea ramurdor uscate
Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 30 cm, h 20 m

Nr. 6038/1639900/ A.IIG 100

o
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Spaţiu verde bloc spate:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 60 cm, h 18 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde bIoc faţă sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 50 cm, h 16m — cu trunchíul 50% exfoliat sistem
radicular pured
Spaţiu verde bloc faţă sc. 2:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 50 cm, h 14m — cu scorbură profundă Ia bază
sistem radicular pured
Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 80 cm, h 20m — cu trunchiul putred Ia bază,
despicaturi multiple pe trunchi
Spaţiu verde bloc Iateral sc. 3:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 60 cm, h 18m — scorbură profundă Ia bază i cu
trunchiul putred Ia bază
Spaţiu verde spate bloc, în parcare:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 60 cm, h 18m — scorbură profundă Ia bază i cu
trunchiul putred Ia bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 50 cm, h 18m — scorbură profundă Ia bază i cu
trunchiul putred Ia bază
Spaţiu verde bloc Iateral sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 50 cm, h lOm — scorbură profundă Ia bază i cu
Iipsă cilindrul central
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 25 cm, h 16m — scorburi multiple Ia baza
trunchiului
- ‘1 ex. Catalpa sp. (catalpă) 0 50 cm, h 10 m — scorbură profundă Ia bază I
cu Iipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
HC.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
(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora (cu O
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arboriIor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor
pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Bd Reia EIabęta r 47. cod poş*al 05C013, sedor5, BucureşU. Romăa
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
54 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm
şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI
blocului si în alte spaţii verzi adiacente, respectând distanţa reglementară faţă
de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului
2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, 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.

Defrişarea arborilor avizaţi 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, 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 pentw
Iucrările de toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de
urgenţă.

Q Toaletare — 5 ex. arbori
Defrişare — 9 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU / 5 exJl3.O8.2018

prezentul aviz a fosl postat pe site-uI PMB 4
(hi(p:IAv.pmbro/instj(utjj/pdmańa/directíi/directia mediu/avíze arbori in consullare/avize arbori in consultarephp), pe data de

Bd, Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureştl, Romănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
l,,,ol, 5Á?EÁîn.1IMIMrjNA

i. AIJG. 2B

Către:

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Eđilitare - Serviciul Ađministrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

- Amenajare Fdilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

officeĆaes5.ro

- Asociaţia Locatarilor BIoc P24 A — administrator

Str. Ioviţă nr. 4, bI. P24 A, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 6226/29.06.018, înregistrată Ia F.M.R. cu nr.

1639901/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 0039/06.07.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arboń situaţi pe spaţiui verde

aferent blocului P24A din str. Ioviţă nr. 4, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscuĺui de frängere şi prăbuşire a ramurflor Ia

condiţii meteo neĺavorabiie şi eĺiminarea ramurilor uscate

Str. Ioviţă nr. 4, bI. P24A, faţă bloc:

-1 ex. Acersp. (artar)O 20 cm, H 12 m

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. România
Tel 021.30555.00
httpI/w.pmb
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- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm1 H 1O m

- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 20 cm1 H 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fI afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăńlor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fI sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Toaletare - 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

‘ri

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCUI09.os.2ola

2 1 UG ZPIF
— prezentul av afost postat pe site- uI PMB

hhp:Uvaiw.pmb po data de

Bd. Regiia asabeta w. 47, tod poşlat 050013, sec&5, BuwreştL Romä'ia

T&:0213055500 iiŁ 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Către:

.ý\•.

ŔOMÂN IA
1!l 1DI I SÁPEÂTOPIM MpnEUNÄ

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare
Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
ofíicec&aes5.ro
- Asociaţia Locatarilor BIoc P24 — administrator)
Str. Ioviţă nr. 2, bI. P24, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 6225/29.06.018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1639903/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6040/06.07.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului P24 din str. Ioviţă nr. 2, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrăriĺor de echilibrare în vederea eliminărü riscuĺui de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Str. Ioviţă nr. 2, bI. P24, faţă bloc:

- 5 ex. pomi fructiferi 0 15 - 20 cm, H 6-10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, H i0 m
- 3 ex. Catalpa sp. (catalpă) 0 i 5-20 cm, H 10 m
- i ex. Acer sp. (arţar) 0 20 cm, H i0 m
- i ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) 040 cm, H 12 m
- i ex. Sophora japonica (salcâm japonez)0 20 cm, H iO m

Str. Ioviţă nr. 2, bI. P24, Iateral bloc spre str. Ion Urdăreanu:
- i ex. Quercus sp. (stejar) 0 15 cm, H iO m

Acer sp. (artar) 0 20 cm, H iO m
Catalpa sp. (catalpă) 040 cm, H 12 m
2, bI. P24, spate bloc:

pom fructifer 020 cm, HiO m
Robinia sp. (salcâm) 0 i5 cm, H10 m
Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, H 10 m
Ulmus sp. (ulm) 020 cm, H 10 m

Nr. 6040116399031 *

f AI1G. 208

Str.

- i ex.
- i ex.

Ioviţă nr
- i ex.
- i ex.
- 2 ex.
- i ex.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sedars, Bucureşti. Rom%ta
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Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
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 Munícipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvarăĺtoamnă) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 21 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Máriana POPA

! Á' Întocmit
Insp. Florentina POPESCU/i3.oB2018

2 1 4U& ?D8
— prezen[uI aviz a rost postal pe şito- uI PMB.
http:/ţwvňvpmb mľnstitutWprimada/d rectii/d irectia.nedluíavize_arbod_In_consultareĺavize_arbod_tn_consultaro php, pe data de

Bđ. Regrna Eabea rt 47, cod poştO5QJ13. se5. Buaireşu, Rom&ia

T&: 0213055500 1,1. 4016
htlp /Mww.pmbm
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Spre $iinţă:
- Dóamna
Str.

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4

- c

-

înregistrată Ia P.M.B
6639/18.07.2018, prin care ne

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra vegetaţiei situate pe locul
Io din Cimitirul Tudor Vladimirescu, conform chitanţei seria TVD r

din 30.05.2018, va facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
27.07.2018 s-a inventańat 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
Igienizare:
Pe locul de vecinr. 163:

- eliminarea vegetaţiei spontane cu O 2 - Scm conform art. 1 din Hotărârea nr.
121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădidi, salubrizării şi igienizărü terenurilor
virane în Municipiul Bucureşti

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarul/administratorului legal,
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,
igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurărU unei eventuale înhumări.

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

Igiepizare Ioc de veci

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Nr. 6639116435011

Referitor la adresa doamnei
1643501/17.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.

cu nr.
solicită
de veci

o

Întocmit,
Insp. Florentina /5 e,J20.O&2018

prezentui aviz a fost postat pe slte-uI PMB
(http://www.pmbro/institutii/prlmaria/directii/directia međiu/avze arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, sector 5, Bucumşti, Ramánia
Tei: 021.305.55.00
http:/Iwww.pmb ro
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Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oŕfice(&aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului D2
Aleea Lereti nr 6. sector 5
- Doamna

- I nr bI. sc. ap. sectors

Referitor Ia adresa AES nr. 6223/29.06.018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639904/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6041/06.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde din aI blocului D2
din Aleea Lereşti nr. 6, sectorul 2, vă facem cunoscut că Ia veriFicarea efectuată pe teren în
data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde din spatele faţa blocuiui, sc.B:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 60 cm, h 12 m — uscat 80%

Pentru exemplarul din specia Acer (arţar) e 20 cm prăbuşit în parculeţul din Iateralul
blocului se aplica prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art. 6, alin. 4, pct. a « În cazul
prăbuşirü unor arbori/ramuri, datorită înregistrării fenomenelor meteoroĺogice nefavorabile,
proprietarű/administratorű !ega!i vor acţiona de urgenţă prín scoaterea rădăcinüor şi ridicarea
materiaiului ĺemnos pentru decongestionarea zonei. In ĺocul arborilor dezafectaţi se vor
efectua piantări, iar pentru arborii deterioraţi se vor apĺica tăieri de corecţie»

Lucrările de eliminare a ramurilor uscate, pentru arborH situaţi în spaţiul verde aI
blocului D2 şi în parcarea de reşedinţă, se vor executa în baza adresei 3605/11.05.2018
emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu, adresa publicată pe site-uI
http://www.pmb.ro/institutü/primaria/directü/directia mediu/avize arb ori emise/avize emise

2018/avi2e generale 20180716.pdf

7

Nr. 6041116399041

Bd. Rega EIabeta nr 47, cod pcştI 050013, sedors, BucureşlL Romi2
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Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare
şi a celui prăbuşit, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot đe pământ (cu diametru de min. 7 cm şi
înăiţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), in Iocul celui defrişat şi a celui
prăbuşit ‚ respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. uscat 80%

Jş

prezentul aviz a fcst postai pe sile-uI PMB
(http://w.pmb.roţinstituiii/pdmariaĺdirectiiIdirectia mediuĺavize arboń In consultare/avlze arboń in consultare.php), pe data

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit, ‚
Insp. Florentina POPESCU /7 eylźO.OB2018
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Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verif]care Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 76, sc. 3 — administrator
Str. Nedelanij Ion nr. 12, sector 5
- Doamnr
Str. ‚bI. Ę sc. ap.' ‘sector 5

Referitor Ia adresele AES nr. 6218/29.06.2018, 6353104.07.2018, înregistrate Ia
P.M.B cu nr. 1639906/05.07.2018, 1644097/19.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6042/06.07.2018, 6744/20.07.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate
pentru arborfl situaţi în spaţiul verde aI blocului P 76, sc. 3, 4 din str. Nedelanu Ion nr. 12,
sector 5, vă facem cunoscut că Ia veriFicarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiřicările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărflor

de echilibrare în vederea eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiu verde bIoc Iateral sc. 3:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 20 cm, h 10 m
- i ex. Sophora japonica sp. (salcâm japonez) e 35 cm, h 12 m
Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
-i ex. Acer sp. (arţar)e 20 cm, h i0 m
- i ex. Catalpa sp. (catalpă) e i 0 cm, h 6 m — doar tăieri formare coronament
- i ex. Populus sp. (plop) e 50 cm, h 12 - 14 m - reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meíeo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscaie
Spaţiu verde bloc faţă sc. 4:

- 3ex.Tiliasp.(tei)O 15-2Ocm, h9-10 m
Spaţiu verde bloc lateral sc. 4:
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25 - 30 cm, h iO - 12 m
- 6 ex. Acer sp. (arţar) e 20 - 30 cm, h i2 - 14 m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

— — —

—Nr. 6042, 674411639906, i6440971 MUD. L1)

CĂTRE

ŘOMÂNIA
llR ZDIS I SAPflATCPIM[MPEuNÁ

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureştt, Romůnia

TeI: 021.305.55.00
http:flwv.pmb.ra



Spaţiu verde bloc spate sc. 3, 4:
- 2 ex. Acer sp. (arţar)O 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 30 - 35 cm, h 1O - 12 m — eliminare trunchi cu răni aplecat spre
stradă
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 3,4:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h 8 m — aplecat periculos peste stradă, sístemul radicular
parţial dezradacinat

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, 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

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvarăitoamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa in orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in cai contrar
aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), in spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

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

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 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 pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 22 ex. arbori
Deľrişare — i ex. in declin bioiogic

DIRECTOR EXEUTIV,
Simona-MariKďc?OPA

Intocmit,
Insp. Florentrna POPESCU i sexJ2oazols

pręzeniul aviz a fost postai $esIIe-ul PMB
(htto:Uvomb.roľInstltutäIDrimariaidirecIiiIđirectia mediuiaviz arbori in consuhareĺavize arbod in tbnsullareohp), pe dam de._.

J:p ZďiB

Ed. Rogina Elisabeta nr 47. d poştal 050013, sedar 5, Bucweśtl, Ron,ania

TeI 021305.5500 nt, 4016
hţtp.//włnŁpmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
III 3r r IAPDATDPIM MpEuNA

?R MJ& 1Ü8

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituň nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office(äaes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. Z 8, sc. 2

Str. Cizantemelor nr 8, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6214/29.06.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.

1639912/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6044/06.07.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat in spaţiul verde spate aI blocului Z

8, din str. CńantemeIor nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că a verificarea efectuată pe

teren în data de 27.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toaletare:

Spaţiul verđe spate bloc, sc. B:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 20 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentului

de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meieo nefavorabile şi eliminarea ramurflor

uscale

Nr. 604411639912/

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor5, BucureştĘ Románia
TeI: 021.30555.00
http:űwnv.pmb.m



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca cătle de acces, Iuăndu-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea eecuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI aflşeze, în

copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatahlor.

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

ToaIeiare — 1 ex. arbore

OIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Maťana PQPA

Întocmit

Insp. Florentina POPESCU ĺ 5 exJ2O .08.2018

‘4. IIG şr
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(hIIp/lwv.omb.roiinstitutiiIpiimahaIdirectiiIdirectia mediuíavize arbori in constitar&avize arbori in consultareDhp), pe data de

Bd. Regina Elisabela nr, 47, cod poşlal 050013, sector 5, Đucumşti, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
lgţA ZOI8 SAPBĂTOLM iMDflEUNA

Nr. 6194, 645211641029,16427771 29 ‘iii ?Wf

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţfl Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Farcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9-11, sector 5

offlce(âaes5.ro

- Doamna

Str sector 5

Referitor Ia adresa doamnei .‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1641029/09.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6194/10.07.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii

Dr.Obedenaru Ghiorghiade Ia sector 5 şi Ia adresa aceeiaşi doamne înregistrată Ia

P.M.B cu nr. 1642777/13.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6452/16.07.2018, prin care

ne solicită să nu se defrişeze arborele, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 11.07.2017, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toaletare:

Aliniamentul străzii Dr.Obeđenaru Ghiorghiade

- 1 ex.Tilia sp. (tei) O 40 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenlului de

mari dimensiuni, cu apĺicarea íucrărflor de echilibrare în vederea eliminării riscului de

ťrângere şi prăbuşire a ramuriĺor ĺa condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor

uscaie

Bd, Regina ElSabeta nr. 47, ccd pnştal 05G01 3, sector 5, BUCUrOŞIÉ, România

TeI: 021 305 55.00
hltp:Uwvn,pmbro



- 1 ex.TiIia sp. (tei) O iOO cm, h 16 m - scorbură Ia bază, Iipsa cilindru central pe aprox. 1 m

din Iungimea trunchiului, ciuperci saprofite în scorbură - efectuarea de tratamente

fitosanitare pentru eliminarea ciuperciĺor saprofite, cementare a scorburei şi reducerea cu

2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăriĺor de echilibrare în

vederea eliminărü riscuíui de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile

şi eliminarea ramurflor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru efectuarea de tratamente fitosanitare asupra arborelui rugăm administratorul

Iegal aI terenului să se adreseze Centrului de Protecţia Plantelor cu sediul În str. Drumul

Cooperativei nr. 20, sectorul 5, teI. 021/413.18.56.

Dacă procedurile de efectuarea a tratamentelor fitosanitare i de cementare a

scorburii nu sunt posibile din punct de vedere tehnic rugăm AES sa ne comunice

urgent.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

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

Toaletare — 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marigia POPA
Al a

fJ J[.LAt\ Întocmit,

( Insp. FIorentina POPESCU i 5 ex.120 .082018

prezentul aviz a ĺot sta piite-uI PMB

(httpJkw.prňLČIInstitutiUŕiariaidirecLiiidirectia mediuiavize arbari in consultareiavize arbori in consulťre.php), pe data dg 41ia ?B1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ul,..2...;.::..

Direcţia de Mediu
POMANIA
191 8 0 8 SÂPIIÁTOP;M IM PĹUNA

Nr. 6195116407731 29 AUE 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

S.C. Apa Nova S.A.
Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan ceI Mare, etajele 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 91- preşedinte
Str. Vedea nr. 5, sector 5

Referitor Ia adresa asociaţiei de proprietari1 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1640773/09.07.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6195/10.07.2018, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul

O verde aI blocului 1 din str. Vedea nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.20181 s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu
aplicarea lucrărflor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor ĺa condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
uscate
Lateral bloc, sc.1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20 cm, h 10 m

Bd, Regina EIabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, 8ucureşli. Româziia

TeI: 02130555.00
htIp:/iwv.v,pmb ro



- 2 ex. Salix sp. (salcie)O 20 - 30 cm, h 10-12 m

În curtea centralei de apă
- 1 ex. Populus sp. bitulpinal (plop) O 30- 60 cm, h 16 - 18 m- Reducerea cu
1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuriĺor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurdor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5 şi pentru centrala de apă SC Apa Nova SA,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare — 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA

4ţ t:

t!
Întocmit

Insp. Florentina POPESCU ‚ 5 ex20Ü82D18

prezentul aviz a fos( postat pe site-ul PMS / AU 2(hhpJinmbroflnstitutdÍoňmariaĺdirectiiIdirectia mediWavize arbori n consultarelavize arboh n consultare.php). pe da(a..Ĺ

Bd. Reghia Elisabeta nr. 47, cd paştal 050013. sector5, Bucueşti, România

Tel: 021.305.5500 int. 4016
http:Uww.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1.r%.:.:.:i..
Direcţia de Mediu .

ROMAN IA
T9l 2OlBISAPOÂTCM ‚MPĘrUNA

Nr. 6575 -211642910 ą.J! 2018

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi VeriFicare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti -

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
Universitatea din Bucureşti - Căminul Panduri
B-dul Kogălniceanu nr. 36 — 46, sector 5

Referitor Ia adresa Universităţii din Bucureşti nr. 15924/16.07.2018, înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1642910116.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6575/17.07.2018, ‚ prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea căminului Panduri
din sos. Panduri nr. 90 - 92, sectorul 5 şi din aliniamentele stradale din jurul căminului, vă
facem cunoscut că Ia veriFicarea efectuată pe teren în data de 24.07.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor. cu modiřicările şi completăńle
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenlelor de mari dimensiun cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü ńscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramudlor uscate

In platbanda de aliniament din sos. Panduri nr. 90 - 92:
- 3ex.Acersp.(arţar)020-25cm,hB-lOm
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 60 cm, h 10 - 14
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei)0 25-30 cm, h 10 - 12 m
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
In platbanda de aliniament din sos. Panduri nr. 90 - 92:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 10 cm, h 7 m - uscat 100%
Igienizare:
Plathandă de aliniament sos. Panduri 90 - 92:

Bđ. Regina Ehsabeta nr 47, cod poştal 050013, sectcr5, Bucureşli, RomMIa

TeI: 021.305.5500
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- eliminarea vegetaţiei spontane cu O 2 — 5 cm şi a Iăstarilor Iacomi de Ia baza
trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de
asigurare a îngrădirfl, salubrizărfl şi igienizării terenurilor virane in Municipiul Bucureşti

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal Primăria Sectorului
5/ ALPAB, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arbohlor se vor executa pentru evitarea producerh
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurăńi unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţfllor optime de dezvoltare a matedalului dendrologic rămas

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obIigaa plantării unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi ínălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în platbanda de aliniament Panduri, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.GM.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea verificărfl în teren
a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.
Toaĺetare — 1O ex.
Defrişare - 1 ex. 100% uscat

D1RECTOR EXĘCUTIV,
Simona-Máriana PQPA

. Întocmit,
Insp. Florentrna POPESCU /5 ex.i20.O8.2018

prezenlul aviz a ĺost postat pe te-uI PMB
(http.Uw.pmb.rc/institutiUphmariaidirecIii/diredia medíulavize arboo in consultareiavize arboąi in consullareohp), pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
‚0' 620161 SÁOBĂTDPIM IMPPEUNÄ

2ą ‘ü&
Nr. 6575/1642910 2018

CĂ TRE
Universitatea din Bucureşti

B-dul Kogălniceanu nr 36 — 46, sector 5

CăminulPanduri
Sos. Panduri nr. 90 - 72, sector 5

Referitor Ia adresa dvs. Nr. 15924/16.07.2018, înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1642910/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6575/17.072018, completată cu adresa
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1651444/13.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
7855/14.08.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi
în curtea căminului Panduri din sos. Panduri nr. 90 - 92, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 24.07.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi äompletările ulterioare, H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea

Iucrăriior de echilibrare În vederea eliminărü riscului de trângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţü meteo nefavorabŰe şi eliminarea ramurilor uscate

In spatele corpului B:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030 cm, h 1Q m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 30 cm, h 10 m
- 2 ex. pomifructiferi 020 - 25 cm, h 9 - 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 25 cm, h 10 m - formare coronament şi eliminare ramuri

uscate
Lateral spre facultate:

- 2 ex. Acersp. (ulm)0 20- 4Ocm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40 cm, h 1Dm
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 cm1 h 1Dm

Faţă cămin sos. Panduri:
- 2 ex. Populus sp. (plop) 0 30 — 100 cm, h 12 - 14 m - Reducerea cu 1/3 a

volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrărflor de echilibrare în
vederea eliminărä riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Rcmánia
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Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
In Iateral cămin spaţiul verde spre str. Dr. Dumitru Bagdasar
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 60 cm, h 16 m — alee dr. P1. Paulescu— cu scorbură Ia aprox 1,4 m

pe trunchi, flpsă cilindrul central, scorburi multiple
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 55 cm, h 14 m — cu scorbură profundă în zona de inserţie, scorbura
cu cilindrul central putred pe şarpanta principală
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud)O 50 - 55 cm, h 14 - 16 m —cu scorbură profundă în zona de
îmbinare a celor două trunchiuri, multiple ramuri frânte şi uscate
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 50 cm, h 16 m — cu scorbură profundă Ia 1,5 m pe trunchi, lipsă
cilindrul central, scorburi multiple
- 1 ex. Morus sp. (dud) 0 35 cm, h 14 m — cu scorbură profundă Ia bază, tunchiul putred Ia
bază, scorburä fereastră în zona de inserţie cu cilindrul central Iipsă, despicături multiple
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 55 cm, h 12 m — cu scorburi multiple pe trunchi cu cilindrul central
putred Ia bază
- 1 ex. pom fructifer 0 35 cm, h 9 m — uscat 80%, cu şarpante putrede aplecate spre stradă,
scorbură Ia bază
- 1 ex. Morus sp. (dud) 0 60 cm, h 16 m — despicătură în zona de inserţie, cu cilindrul central
putred, trunchiul prezintă urme de arsură
- 1 ex. Morus sp. (dud) 050 cm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia aprox, 1,5 m pe trunchi cu
cilindrul central putred pe şarpanta principală
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 20 cm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia bază cu cilindrul central
Iipsă
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 50 cm, h 12 m — cu scorbură profundă Ia 1,5 m pe trunchi, scorburi
multiple, cu cilindrul central putred
- 1 ex. Morus sp. Bitulpinal (dud) 030 - 35 cm, h 10 - 12 m — cu scorbură profundă Ia bază,
scorburi multiple, cu cilindrul central Iipsă
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 60 cm, h 16 m — cu trunchiul putred aplecat Ia 60° spre stradă,
scorbura pe trunchi
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 30 cm, h 9 m — cu scorbură profundă Ia aprox, 1,5 m pe trunchi cu
cilindrul central Iipsă
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 35 cm, h 8 m — cu scorbură profundă Ia aprox. 1, 2 m şi 1,6 m pe
trunchi cu cilindrul putred, trunchiul putred Ia bază
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 60 cm, h 8 m — cu scorbură profundă Ia aprox. 1,8 m pe trunchi cu
cilindrul Iipsă, trunchiul putred Ia bază,ciuperci saprofite şi răni multiple
Igienizare:
Spaţiul verde lateral cămin:

- eliminarea vegetaţiei spontane cu O 2-Scm şi a Iăstarilor Iacomi de Ia baza
trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de
asigurare a îngrădirU, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarul/administratorului Iegal,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Bd. Regina EUşabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurărU unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţfllor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 91 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI căminului Panduri, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 -

primăvara anului 2020, conform angajament de plantare nr 6575/1/13.08.2018.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a piantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplióa sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act
normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

Q şi modificările ulterioare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de

toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.
Toaletare— l3ex.
Defrişare - 15 ex În declin biolgic şi un ex. 8O% uscat
Igienizare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari a POPA

-

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.08.201 8

11ŕt

prezontul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(hltp://twiwpmbro/insUtulii/primaria!directiildirectia mediWavize arbori in consultare/avize arbori in consullarenho), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
lgI8 2018' SÄODATOO:M MDPEUNA

2R AUB ?űWś

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlceaes5.ro
- Domnul1 -

bL sc. ‚ap sectors

Referitor Ia adresa domnului — înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1643496/17.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6637/18.07.2018, ‚ prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi Iocul de joacă din Aleea Vicina
sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia veriflcarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eĺiminărü riscului de ĺrângere şi prăbuşire a ramurflor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

In incinta Iocului de joacă:
- 8 ex. Aesculus sp. (castan)O 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 14 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 12
- 4 ex. Populus sp. (plop) O 30 - 60 cm, h 14 - 16 m - reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate

- 1 ex. Acer sp. (arţar)O 20 cm, h 10 m
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
In incinta Iocului de joacă:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h 10 m — cu scorburi multiple pe trunchi

Nr. 663711643496/

Sd. Regina Eisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti. România
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- 1 ex. Populus sp. (plop) e 60 cm, h 14 m — cu scorbură proundă Ia bază, Iipsă cilindrul
central, prezintă urme de arsură
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 50 cm, h 12 m — cu scorburi pe trunchi şi cilindrul central
putred
- 1 ex. Aflanthus sp. (fals oţetar) O 50 cm, h 12 m - cUindru central putred, prezintă acarieni
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai Primăria Sectowlui 5,
evacuându-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arbohlor se vor executa pentru evitarea produceńi
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 24 ex. arbori tineri cu balot
đe pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în parculeţul Vicina, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului
2019.

La Finalizarea Iucrărilor de plantare conĹ art. 9 alin. 5 đin H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü în teren
a plantărilor în compensare, 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 pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.
Toalelare— 15ex.
Defrişare - 4 ex. în decĺin bioiogic

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mari ną POPA

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU /5 ex.120OB2018

prezenlul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
(http;f/.pmb,ro/institutii/pńmarialdirectii/directia međiulav,ze arboń in consultare/avize arbori in consultare.Dhp), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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Spre ştiinţă

- Domnul

Str. Prof.

Str. Prof.

sector 5

‚ sector 5

Referitor ia adresa domnului înregistrată Ia RM.B cu nr

1643688/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6659/19.07.20181 prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentw un arbore situat în curtea imobilului din str. Prof. Dr.

Anibal Teohari ‚ sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in

data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform

Legii nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul

Iocalităţilor, cu modiřicările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/20091 avizăm

Toaletare:

În curtea imobilului cu

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30 cm, h 12 m- Reducerea cu maxim 1,5m din Iungimea

ramurUor care afectează acoperişuĺ şi faţada casei de Ia nr. 28, în vederea eliminărü riscului

de frôngere şi prăbuşire a ramuriĺor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscale de Ia bază, fără a se elimina

ramurfle tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

Lucrăriie avizate se vor executa prin proprietarului Iegal aI terenului, evacuäidu-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, 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

Nr.665911 6436881
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toamnă) pentru a nu fl afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor

uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului terenului pe care se află

arborele sau neimplicarea acestuia, conform Codului Civil art. 612, 613, propietarul

Iegal aI terenului afectat de arbore poate interveni asupra ramurilor care periclitează

acoperiuI casei.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ý
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Intocmit,
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prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
191' ?lB I SAPBATCPIM IMPPEUNÂ

Nr. 6743116440961 28. ÁU& M

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi VeriFicare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofťice(äaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 45C
Str. Dunavăt nr. 6, sector 5
-Domnull

Referitor Ia adresa AES nr. 6351/04.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1644096/19.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6743/20.07.2018 prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborü situaţi În spaţiul verde aI blocului 45 C din
str. Dunavăţ nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că Ia veriFicarea efectuată pe teren în data
de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echiĺibrare În vederea eliminărü riscuĺui de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meleo nefavorabfle şi elŕminarea ramurilor uscate
Spaţiu verde faţă bloc:
- i ex. Morus sp. (dud) O 60 cm, h 14 m
- 1 ex. pom fructifer O iO cm, h 6 m — doar tăieri de formare coronament
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) ® 20 cm, h iO m
- 3 ex. Populus sp. (plop) O 30 - 35 cm, h 14 - 18 m - reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea ĺucrărflor de echiĺibrare în vederea
eliminărü riscuĺui de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo neľavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
Spaţiu verde bloc Iateral, spre părculeţ:
-3 ex. Acersp. (arţar) O 2Ocm, h i0 m
- i ex. Tilia sp. (tei) O 30 cm, h 12 m
Spaţiu verde bloc spate:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) OiO cm, h 6 m— doar tăieri de formare coronament
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 60 cm, h 14 m
-Sex. pomifructiferiOl5-2Ocm, h6-10 m

j ‚ j
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Spaţiu verde bioc iateral spre str. Dunavăţ:
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) 020 cm, h 12 m
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc Iateral spre str. Dunavăţ:
- 1 ex. trunchi Morus sp. (dud) O 20 cm, h 3 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeňene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzt de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în periDada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru 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 (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, in
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

La f]nalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, 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.

Domnul Răzvan Marius Costea are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI
afişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaietare — 1 8 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat lOO%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariăna POPA

-
-‘ fntocmit,

- \ Insp. Fiorentina POPESCU i s ex.120.08.2016

Y

prezentul aviz a ĺost postat pe siIe-uI PMB
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Bd, Regha Elisabela nr. 47, cod poştaIOSOCI3, secior5, Bucumşti, România
TeI: 021.305.5500 int. 4016
httpitww,,pmb.ro

74, II 2D1b



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘!1/2..:;.:.:i..

Direcţia de Mediu
POMAN IA
ql' ZDIB l SAPRATQIM IMCruNÁ

? R 4U lD1

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5

ofťiceaes5.ro

- Doamna

Str. - sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6723/16.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1644100/19.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6745/20.07.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arborü situaţii în plantaţia de aliniament a străzii

Trompetului, în faţa imobilului cu ‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 27.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.

304/2009, avizăm:

Toaletare:

Aliniament stradal Ia

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 60 - 70 cm, h 12 - 14 m - Reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăriĺor de echilibrare în vederea

eíiminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi

eliminarea ramuriĺor uscate

1 •ą

Nr. 674511644100!

o
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afîşeze, în

copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toa/etare — 3 ex. arb ori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

o
Întocmit,

Insp. Florentina i5 ex.120 .08.2018

2 4 4U6, 2Ü16
prezentul aviz a fosl poslat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu

ROMANIA
IIS os I sĂosAropiM MPREUNÄ

Nr. 6746, 7164/1644101, 1647086/ ? 8 4U& züii

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

O Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului p 7, sc. 3
Str. ileana Cosânzeana nr. 10, sector 5
- Doamna 1, lőt 7

—: bI. ľ, sc.' ap.' ‚ sector 5

Referitor Ia adreseie AES nr. 6722/16.07.2018, 6873/18.07.2018, înregistrate ia
P.M.B cu nr. 1644101/19.07.2018, 1647086/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6746/20.07.2018, 7164/31.07.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate
pentru arborii situaţi în spaţiul verde ai biocului P 7, sc. 3, din str. Ileana Cosânzeapa nr.
10, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018,
s-a inventariat următorul materiai dendroiogic pëntru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţUior verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi

Q completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Spaţiu verde bloc spate sc. 3:
- 3 ex. pomi fructiferi O 20 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de
mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor
uscate
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde spate bloc, sc. 3:
- 1 ex. pom fructifer O 20 cm, h 10 m — uscat 75%, trunchi pured Ia bază ‚ despicături
multipie pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenuiui Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUior 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 spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti,

Sd. Regha Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romăna

Tet: 021305.5500
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în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.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 (cu diametru trunchiului 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 toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

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

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 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 pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

To&etare — 3 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat, in declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mpriana POPA

Întocmit
Insp. Fiorentrna POPESCU /5 ex./23.O8201 B

tvvYv!
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prezentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB
(htlpi*ww.pmb.ro/institutiUprimaria/djrectji/ďrectia mediu/avize arbod in consultaro/avize arbod in consultare.php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
i D• 1ll Wnjw&

51. 406 iU

CĂTRE
PrimărIa Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibńtud nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edllitară şI Salubrizare S.&
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5.ro
- Asociaa de proprietari a blocului p 8 — admlnlstrator Tocileanu MihaI
Str. Munţii Carpaţi nr. 2, sector 5

Referitor Ia ađresa AES nr. 6707/16.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1644103/19.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6748/20.07.2018 prin care ne sollcită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi in spaŞul verde aI blocului P8 din str.
Munţii Carpaţi nr. 2, sector 5, vă fabem cunoscut că Ia verIfIcarea efectuată pe teren în data
de 27.07.2018, s-a lnventariat următorul matedal dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304i2009, avlzäm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a voumu1ui coronamentelor de mari dimensiuni, cu apflcarea Iucrărilor

de echiflbrare în vederea eliminărli dsculul de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabfle şi eliminarea mmuń!or uscate
SpaţIu verde faţă bloc:

Q - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 40 cm1 h 14 m
-Sex.Tiliasp.(tel)®40-5Ocm,h12-14 m
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 40 cm, h 12 m
Spaţiu verde bloc Iateral - spate:
- 3 ex. Frninus sp. (frasin) e 25 - 30 cm1 h 14 - 16 m

..

-1 ex.Tiliasp.(tei)O3Ocm,h 12 m
Defrişare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiu verde bloc lateral spre str. Bega:
- 1 ex. Ulmus sp. (ułm) O 50 cm, h 10 m — uscat 100%
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e iO cm, h 8 m — uscat 100%
Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 40 cm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia aprox, 1,5 m pe twnchi,
cu Iipsă cilindwl central
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h 10 m — cu scorbură pe toată Iungimea twnchiului, cu Iipsă
cHindwl central parţial

IłIII
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietaň, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform arl. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtodul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pdmăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echillbrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defńşarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentw plantarea de material
đendrologic tânăr.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzătorcie siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrădlor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăiedlor, în caz contrar
aplicându-se sancţlunl 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 peniru defrlşare,
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a

-
ex. arborl tineri cu balot

de pământ (cu diametw twnchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, in
funcţie de specie), in spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, in perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

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

Defrişarea arbor9lui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adreei Direcţiei de
Mediu nr. 6081128.07.2016.

Asociaţia de propnotari are obligaţia1 ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, in
copie, Ia aviziewl blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştlinţarea Iuturor Iocatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi pentru Iucrările de
toaletare, Iucrärile de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

ToaIetare —9 ex. arborf
Defrişare — 2 ex. uscaţi 100% +2 ex. în declin biologic

o
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,

-

Insp. FIorentina POPESCU / 6 exJ22.08.201H

•
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

DIrecţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Adminlstrare SpaţII VerzI şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibńtuh nr.9 -11, sector 5

Spre $iinţă:

- Amenajare Edllitară şi Salubrlzare SA

Str, Fabrica de Chibdtud nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

Ł Doamna

1,sector 5

Referitor Ia: adresa AES nr. 6715/16.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.

1644105/19.07.2018 şi Ia Direbţia de Mediu cu nr. 6749/20.07.2018, prin care he solicită

emiterea avizului de specialitate pentru arbońi situaţii in alveolă in Intrarea Fulgilor, sector

5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren Tn data de 27.07.2017, s-a

inventariat următorul matedal dendrologic pentru care conform Legü nr. 24/2007 privnd

reglementarea şI admlnlstrarea spaţlllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi

completădle in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

In alveola în Intrarea FuIgiIor:

- 1 ex. Allanthus sp. (fals oţetar) ® 30 crn, h 12m - Reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare Tn vederea

eliminării riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia conditii meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurilor uscate:

Nr. 6749/1644105/

o
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratomlui Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accldentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţetelor

aeriene, 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 arbońior (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora

(cu excepţia eliminădi ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor in zona operaţitkiilor, supravegherea execuţiei Iucrăńlor, privińd:

respectarea avlzului, respectarea tehnologlel de execuţie a tälerilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

In vederea analizării cererii privind defrişarea nucului în declin biologic, situat pe

Intrarea FuIgiIor, o îndwmăm pe doamna Mircea Maria Cleopatra sä se adreseze cu o

cerere Ia Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţel nr. 35-37,

Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector4, tel. 021/3.13.80.23, 02113.14.28.66.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

i Ą
DIRECTOR EXECUTIV,

simona;%rPA

* Întccmit,
1

Insp. Florentina POPESCUđ5ao .05.2015
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Direcţia de Mediu

ROMAN IA
1041 :rş4

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi VerifIcare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Veni şi Parcuń

Str, Fabrica de Chibrituh nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- AmenaJare Edllitară şI Salubrlzare S.A.

Str, Fabrica de Chibdturi nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

Str. - - 1, sactor 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6717116.072018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1644108/19.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6751120.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avlzului de specialitate pentw1 arbodi situaţii în plantaţia de aliniament a străzii
Iuliu Gall, În Iateralul imobilului cu đin str. Ing.Teodor Dragu, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2017, s-a inventańat
următorul mateńal dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiiior verzi din intraviianul Iocalităţilor cu modificăhle şi completările in
vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm;

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea ĺucrărilor
de echilibrare în vederea eIiminării dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor ĺa condIţii
meteo nefavorabfle şie!iminarea ramudlor uscate:

fld. Rea Ehabela nr 47. pntal O5l3, sa&rS, BiamJ, Rcmân đC% l —‚

Nr. 675111644108! 31
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Allniamentul străzIi Iuliu GaII, in Iateralul imobilului cu nr. 18 dln str. Ing.Teodor

Dragu:

- 1 ex. Mows sp. (dud) O 20 cm, h lOm

- 1 ex. Allanthus sp. (fals oţetar) 060 - 70 cm, h 12 - 14 m

AIlnlamentuI străzii str Ing.Teodor Dragu, în Iateralul imobilului cu nr. 16:

- 1 ex. Roblnia sp. (salcâm) 0 25 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui legal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căite de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţillor 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 spaţlifor verzi đe pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus

vegetativ a arborllor (primăvară-toamnă) pentru a nu fI afectat echilibwl biologlc aI acestora

(cu excepţia eiiminăńl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, pńvlnd:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicändu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.&M.B. nr. 30412009.

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

Toaletare — 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
.t'::z., Q

SimonÇriana POPA

Întocmit,

Insp. F!orentina E,5exrn .OB2a1 B
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Prlmäria Sectoruiui 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edilitare

Seiviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibńtud nr.9 -11, sector 5

Spre ştllnţă:
- AmenaJare Ediiitară şI Salubrlzare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituh nr. 9 -11, sector 5
office@ aes5.ro
- AsocIaţIa de proprietari a biocului 67 A
Str. Teiiţa nr. 6, sector 5

8 m — doar eliminare ramuri uscate şi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Međiu

Nr. 8752/16441111
(J6 20,8

CĂTRE

Referitor Ia adresa AES nr. 6718/16.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1644111/19.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6752120.07.2018 prin care ne solicită
emlterea avizului đe specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocuiui 67 A dIn
str. Teliţa nr. 6, sector 5, vä faceńi cunoscut că Ia verifIcarea efectuată pe teren in dala de
27.07.2018, s-a inventariat următorul material đendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şI admlnistrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completăńie Tn vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avlzăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumulüi coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare ľn vederea &iminărü dscului de frângere şI prăbuşire a ramurüor Ia condflJi
meteo nefavorabiíe şi eliminama ramurilor uscate
Spaţiu verde faţă bioc sc.1:

Q - 1 ex. Acersp. bitulpinal (arţar) Z 15-20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Thuja sp. tritulpinal (tuia) e io - 15 cm, li 7 -

tăień formare coronament
SpaţIu verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 15 cm, Fi 10 m
SpaţIu verde faţă bloc sc. 3-4:
- 1 ex. Tiiia sp. (tei) e 40 cm, h 12 m
Spaţiu verde bioc Iaterai, sc. 4:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) ® 20 cm, h 10 m
-2ex.Tiiiasp.(tei)®30-35cm,h12-14 m
SpaţIu verde bloc spate sc. 1 -4:
- 1 ex. Tiľia sp. (Iei) 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) e 20 cm, h 10 m
- ¶ ex. Fraxjnus sp. (frasin) e 18 cm, h 20 m
Spaţiu verđe bioc Iaterai, sc. 1: L
- 1 ex. pom fructifer e io cm, Ii 6 m — doar tăień de formare coronament

Bd. Re$na Bsabełi rw 47,c pc$a] Đ5®13. sa 5. Sumxnt Ranâna I I I I



Parcare laterala sc 1:
- 2 ex. Ailanthus sp. (oţetar) 0 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (oţetar) 0 15 - 20 cm, h i 0 - 12 m
Defrlşare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc sc.1:
- i ex. Thuja sp. (tuia) 015 cm, h 4 m — uscat 100%
Spaţiu verde faţă bloc sc.1:
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) e 30 cm, Li 12 m — cu scorbură profundă Ia bază, cilindwl
central pe aprox. 1 m de Ia bază, putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui legal aI terenului Primäda
Sectorului 5, cu acordul asocIaţiei đe propietań, evacuânđu-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constwcţiulor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform ań. 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 (pńmăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echillbrul biologlc al acestora (cu excepţia eliminădi ramudlor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defdşarea şi scoaterea rădăcinllor arbońlor se vor executa pentru evitarea praduceńi
de evenImente cu urmări nedodte şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrotogic tânăr. O

Preclzăm că administratowl legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiel lucrărilor, pńvind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăiehlor, in caz contrar
aplicándu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensama arbodlor avizaţi pentru deMşare,
conform HC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăril a 7 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametrki twnchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoaje acestula, în
funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa regleméntară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţl, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

La finalizarea Iucrădlor de plantare conf. art. 9 aIin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea veriflcării in teren
a plantădlor in 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. 6081/28.072016.

Asociaţia de propietari are obligaţia, ca imedIat după primirea avizului să îI afişeze, în(3
copie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentw inştiinţarea tuturor Iocatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru lucrările de
toaletare, lucrărlle de defrişare se vor efectua în regIm de urgenţă.

Toaíetare —14 ex. arbod
Defrişare — 1 ex. uscat 100% + 1 ex. ín becĺin biologio

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marlana POPA

1kt/1
:‘3:\\'I Întocmit

!nsp. Florentina POPESGA ‚ s exmoe2o1a

prezentul avŁz a fost ostat pe slteul PMB
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Primăria SoctoruIul 5
Direcţia Generală Operaţjuni - Direcţia Tehnică şi Veduicare InvestIţiI Ediiitare

Serviciui Administrare SpaţiI Verzi şi Parcuń
Str, Fabrica de Chibritud nr.9 -11 sector 5

Spre ştllnţă:
- Amenajare Edllltară şI Saiubrlzare S.A.
Str, FabrIca de Chibriturl nr. 9 -11, sector 5
officeťâaes5.m
- Asoclaţla de proprletarl a bloculul nr. 2— preşedInte domnul Voicu Tltu Petronel
Str. Pwndului nr. 27, sector 5

Referitor Ia ađresa AES nr. 6719I16.07.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr. 1644112
119.07.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 6753120.0T.2018, prin care ne soiicită emiterea
avizulu ‘ie speclaiitate pentru arbodi sltuaţi in spaţiui verde ai biocuiui 2 din str. Pwndului
nr. 27, sector 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren In data de
27.07.2018, s-a inventahat următorui materlai dendroiogic pentru care conform LegII nr.

2412007 privind reglementarea şi admlnistrarea spaţiilor verzi din intravilanui iocaiităţilor cu
modiflcănle şi compietăriie in vigoare şi H.C.G.MB. 304/2009, avlzăm:

Toaiemre:
- Reducerea cu 1/4 a volumuĺui coronamontelor de mari dimonsiuni, cu aplicarea iucrădlor
do echiňbrare ľn vederea eliminädi riscului de frângem şi prăbuşire a ramudlor Ia condlŞi
meteo nefavorabfle şi eliminama mmurilor uscate
SpaţIul verde faţă bloc sc. 1:
- 1 ex. Morus sp. (dud) @ 50 cm, h 12 m
Spaţlui verde faţă bioc sc. 2:
- 1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) ® 10 cm, li 5 m
Spaţlui verde spate bioc:
- 3 ex. Popuius sp. (plop) e 30 — 50 cm, h 14b- 16m - elIminarea ramuriior uscate şi
reducerea cu i/2 din Tnălţimea coronamenteior pentru a evita rrângerea acestora ia condiţjl
meteo nefavorablie, avănđ in vedere vârsta Tnaintată şi esenţa slabă a iemnului speciei
Ailnlament In faţa blocuiui:
- 3 ex. Tiita sp. (tel)e 25 - 35 cm, h 10 - 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija adminlstratowlui Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentetor sau detedorarea constwcţlllor din jur şi a reţelelor
aerlene, confonn arL 6 pct. 6 đln Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaŞlior verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşü, in peńoađa de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

Od. Rspłia Eabe4a ‚v 4?,tod pafl OO3, s'5, fludnşti. RanbIä ľ — --

Td.021305S&CO
hIipJAwm.pmb m

fl. NI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 6753116441121 31

CĂTRE



(cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunuńlor
şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, pńvind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar
apllcându-se sancţluni conform art. 6, pct. 8 đin Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după prImIrea avizului să 11 aflşeze, in
copie, Ia aviziewl bloculul sau inlr-un loc vizibiL pentru inşbinţarea tuturor Iocataňlor.

Pentru reanalizarea şi soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizdui de deĺdşare a
ex. Mows sp. (dud) este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Međiu o experbză a
Ministewlui Dezvoltării Reglonale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte in
ce mod sistemul radicular&unchiul aI arborelui afectează structura de rezistenţă a
ImoblIuIul. LIsta experţilor tehnici atestaţi - Bucure$i se poate găsi pe site-uI
M.D.RAP.(www.mdrtr&constructillatestari-tehnico-profesionalelexpertj-tehnici)

Prezentul aviz are termen de valabllltate 2 ani de Ia data emiteril.
Toaletare — 8 ex. arbori

DIRECTQR EXECUTIV,
Sirnoriî- ar!ana POPA

Întocmit,
Insp. Florenüna POPESCU:s.zm.onoia

:3r. *&W7S;

294
pmnnhtĂavizatostpostaIpeWdPMB 0$ 2O,ţ
(DiADfltSC&aaüflflfItdWdWSCU3 medińav&.n flml n enaflavke wbofl n nDj&attctc), pe data de

Bd. R.gkw aabea iw'. 47. d poÇMO5Wfl. .es, BuonvJ, Rca*i

TdCżl.305.M00rL4018
hĺ1pJknmbm
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PrImărIa Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Seiviciul Ađminlstrare Spaţii Verzi şi Parcuń

Str, Fabrica de Chibdtuń nr9 -11, sector 5

o
Spre ştllnţă:

• Amenajare Edllltară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro
• Doamnak I

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.

O 1644276/18.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6754/20.07.2018, prin care ne sollcită

emiterea avizului de speclalitate pentru un arbohi situaţii Tn parcarea din faţa blocului din

Ateea Costineti ‘, sc. B, sector 5, vă facem cunoscut că Ia veńticarea efectuată pe

teren Tn data de 27.07.2018, s-a inventańat următowl matehal dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şI completăhle in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toaletare:

Parcarea din Aleea Costineşti t:

- 2 ex. Populus sp. (plop) e 30 - 80 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/3 a volumu!ui

coronamenielor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare in vederea

M flnąn FIiaIm nr 47 nvi.fltI fl'Jmtl ceMr Ç flnncIi fl,wn5..i

Nr. 675411644276!



eiiminărü riscuiui de ĺrángere şi piÉbuşire a ramuńlor ĺa condîţä meteo nefavorabiie şi

eliminarea ramuriior uscate + refacerea alveolelor

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectoruiui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea constwcţiilor dín jur şi a reţelelor

aedene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus

vegetativ a arbońlor (pńmăvară-toamnă) pentru a nu fÍ afectat echilibwl biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzätor de siguranţa bunuńlor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţieí Iucrădlor, pńvind:

respectarea avzuIuI, respectarea tehnologlei de execuţie a täleńlor, 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
Prezentul aviz are termen de vaJabiibtate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M riana POPA

Întocmlt,

Insp. Florentina POPESCU /5 exifl .08.2018

prozenlti aviz a Iosţ poslal pe sIţe-iĂ PMB ?
(httufđwvwcmb.rońnsţ kAj;.tnmpńajdimflddwęcUp med&ayize aóoń in caAan abm bi ęais*Ătarectcl, pe đala đe

‚.4,44

P.1 Rp&n FIit,hau fl 47 n.wl rwfllflCfl'3 tpnj Ç fl,,ip3j flrwfl3p I 1
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Către
PrimărIa Sectorului 5- Direcţia Generală Operaţluni - DIrecţia TehnIcă şi Veriticare

Investiţii Edilitare - Serviciul Adminlstrare SpaţiI Verzi şI Parcurl
Str, Fabrica de Chlbrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureşti

Spre ştlinţă:
- Amenaiare Edilitară şi Salubrlzare S.&
Str. Fabrica đe Chibńturi nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti
office@aes5.ro
- Domnul

Referitor la adresa AES nr. 6716/16.07.2018, inregistrată ia P.M.B. cu nr.
1644107119.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6750/20.07.2018, prin care se solicită
emiterea avizului đe specialitate pentru intervenţia asupra unor arboń räsăńţi spontan în
spatele imobiiului situat pe1 str. Aviator Garo(eanu sector 5, vă facem curbscut că Ia
verificarea efectuată pe teren in data de 17.07.2018, s-a inventańat următowl matarial
đendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzI din Intraviianul Iocalităţilor, cu mođificădle şi completăńle ulterioare, avizăm:

Defrlşare cu scoaterea rădăcinilor:
Domeniul public, Iateral parcare din Aleea Craioviţa, răsărlţi spontan pe platbanda
dintre bordura ce delimitează pärcarea şi gardul din spatele Imobliului nr. 3 din str. Ion
Garofeanu:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 1O - 15 cm, 148 - 9 m- sistemele radicuiare afetează
gardul imobilului

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlul Iegal aI terenului, Primăria
Sectowlui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau đeteńorarea construcţiflor din jur şi a reţelelor aeriene,
deĺrişarea şi scoaterea rădăcinilor arbodlor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea conđiţiilor pentru plantarea đe material dendrologic
tânăr.

Precizăm că administratowi 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 tălerilor, tn caz contrar aplicăndu
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
đeĺrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveţi obllgaţia plantării a 12 ex. arborl tineri
cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în đeciin biologic) cu
diametrul minlmum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametruluî in funcţie de specie,

adReą,ssata nr 47poştO5l3sea5,Buanfl Panán I i I I

Nr. 6750(1644107!

Str. sector 5, Bucureşti
o

o



în Iocaţii elicitare in vegetaţie din zonele adiacente celei de unde se execută defńşarea
(aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilorRocurilor de joacălalveole parcare), în prima
peńoadä optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrärilor de plantare conf. ad. 9 aIin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńficăńi
in teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi act normativ.

Defńşarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea preveđerilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G,M.B. nr. 30412009, privInd Normele de protecţie a
spaţřilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defi4are -2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Slmoną-Marlana POPA
:

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU/eexsJoY.2018

o

— prezenlut awiz alost posIaL pe siie- ut PMB q
hItpiIymw.pmb InstiIuWpńmadWdIrediVrecIa.medi&avizee,botk%.consufla,&a,jze_emon_äi_con5ţĂtare.php, pe dala de L.- 406. 4ij

Bd. Re&ia EIsabeta nr 47 od posaj O5l3. seaor 5. Bisagesd. Roniána l i
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Primăria Sectowlui 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi VerifIcare Investijü Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcud
Str. Fabrica de Chíbritud nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilltară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibdtuń nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5so
- Domnul
str. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6882/18.07.2018, inregistrat Ia P.M.B cu
nr.1 647041/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediů cu nr. 7158/31.07.2018, prin care ne soiicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat in plantalia de aliniament a străzii
Prof. Victor Babeţ la sectorui 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren
în data de 14.08,2018, s-a inventańat urmăiowi material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 pńvind. regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi . din intravilanul
locafltăţilor, cu modificăńie şi compietările uheńoare, H.C.G.M.B. 30412009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzI de pe teńtóriui Municipiu)ui Bucureşti, avIzăm:

Defrişare cu extragerea rädăcinilor:
Allniament strađal in faţa imobllulul cu I dIn str. Prof. Dr. Victor Babeş:
- 1 ex. TiIia sp. (tei) e 50 cm, h 8 m - cu scorbud multipte ta bază, sistemul radicular de
suprafaţă putred in partea dinspre imobil

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului iegal al terenului Primăria
Sectowlul 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăclnlior arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratowl Iegai aI terenului este răspunzător đe siguranţa bunuńlor
şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăńlor, privind:
respectarea avizului, respectarea 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.

I

Nr. 7158116470411

Rena Eflsabeta nr 47. poşM l3,srEcnşd, AonMia



Penżw refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţla plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), un ex. în Iocul celui defriat i 5 ex. în alveolele goale din
cartierul Cotroceni, respectând distanţa reglementară faţă de clădid şi reţele de utiiităţi, in
perioada optlmă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăhlor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.8, in vederea veriflcării in teren
a plantărilor în compensare, In caz CDntrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 đin aceIaşi act
normativ.

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

Prezentul avlz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şl modIfIcările ulterioare.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defdşare — 1 ex. in declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonaMariana POPA

ÎntocmIt,
Insp. Florentine POPESCU/ 5 exfl308.2018

prezenhi aviz a fozt pcstal pe site-uI PMB
LhţpJ/ymw.ix4ro4qsihĂaVprimpd&d!recUiIdirectlp mediulavize ptboi m caisiitaçelavize axbod in çonsultare.phv), p đata

đe jj..ĄIfl )$i1
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Primăria Sectorulul 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuń
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 i 1 • sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńtuń nr. 9 -11, sector 5
oflice@aes5.ro
- Şccala nr. 128 “Sfântut Nicolae"
Str. Ion Creangă nr. 6,sector 5, Bucureşti
- Inspectoratul Şcolar al SectoruluI 5
Str. Ion Creangă nr. 6, sector 5, Bucureşti

Re!eńtor ia adresa AES nr 8677116.07.2018, înreistrată ia P.M.B cu nr.
1647078/30.07.2018 şi Ia DIrecţIa de Mediu cu nr. 7162131.07.201 B prin care ne soHcită
emiterea avizului de specialitate pentru arborü situaţi în spaţiul verde aI Inspectoratului
coIar aI Sectowlui 5 care funcţlnează în Inclnta şcofll 128 din str. Ion'Creangă nr. 6, sector
5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018, s-a
inventariat următowl material đendrologic pentru care conform Legii nr. 2412007 privind
regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul ĺocalităţilor cu modificăńle şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

roaletare:
Reducerea cu 1/4 a vvlumului coronamentelor de mari dimensiuni,

de echilibrare în vederea eüminării riscului de frângere şi pibuşire
meteo neĺavorabile şi eliminarea ramuńlor uscaie
ln curtea Inspectoratulul:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 030 cm, h 10 - 12 m

1 ex. Acer sp. (arţar) 030 cm, h 12 m
In domeniul publlc, lângă gard:
- 1 ex. Ailanthus sp. multitulpinal (fals oţetar) @ 10 — 20 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Aiianthus sp. bitulpinal (fals oţetar) 05 - 25 cm, h 10 - 12 m

1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) 0 15 cm, h 8 m
In curtea şcolii:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (saicâm) 030 cm, h 12 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) e 20 - 25 cm, h 12-14 m

•ţţ)L i i j
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a ramurilor Ia condiţii
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea constwcţiilor 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 (primâvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa in orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii. Q
Toaietare —14 ex. arbod

DIRECTOR EXECUTIV,
Slmona-M rlana POPA

ľC,

ci

Întocmit,
-‚

Insp. florentina POPESCU, 6 exJ24.08,2016
“0 .

o

preienlul aviz a fost postat pe sILe-ut PMB
flgtPww,nt,o6nstitĂWoma,jajçmctä&U,ectip mediWatze mb04i in co,sjtprWpvize prba,j in coiuKare oho), pe đata de

29 4115 ŽU,F
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Primăria Sectoruiui 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Ediiitare

SeMciui Admlnistrare Spaţii Verzi şI Parcuri
Str, Fabrica de Chibńtuń nr.9 -11, sector 5

Spre ştllnţă:
- Amenajare Edilitară şš Salubrlzare SA
Str, Fabrica de Chibňtuh nr. 9 -11, sector 5
- Doamna

• .‚. sector5
Referitor Ia adresa AES nr. 6874/18.072018. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1647080

/30.07.2018 şi ia Direcţia đe Mediu cu nr. 7163/31.072018, prin care ne solicită emiterea
avizului de speciaiitate pentru un arbore situat în parcarea amenajată in spateie blocului din
Sos. Atexandriei ţ,..n...

‚ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 10.08.2018, s-a inventariat următowi material denđrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intraviianul iocaiităţilor cu modificădie şi compietăhle în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizäm:
Toaietare:
Loc de parcäre dIn sos. Alexandriei
- 1 ex.i Catatpa sp. (catalpă) e = 20 cm, h = 1O m Reducerea Ia 1/4 a volumului
coronameniuluí de mari dimensiuni, cu apflcarea Iucrărilor de echiübrare in vederea
eliminárü dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiîii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului,
evacuăndu-se masa iemnoasă pentru a nu blocâ căiie de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiiior din Jur şi a reţelelor aeńene,
conform art. 6 pct. 6 đin Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pńvind Normele de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teńtoriul MunicipIului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arbodlor (pdmăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echllíbrui biologic aI acestora (cu
excepţia eliminăńi ramuriior uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratowl Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunuňlor
şI a persoaneior in zona operaţiunilor, supravagherea execuţiei lucrăhior, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăiehior, Tn caz contrar
aplicându-se sancţiuni cDnform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 anI de ia data emiterii.
Toa!etare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTiV .

Simona-MariaQ POPL Intocmlt,

M Insp. Florentina POPESCU ‘5 exi23.O8.201 3

prezentt avĺz a iosI poslal I&uli4u PIá2
iitvłŮwww.Pmbso4nswutiB$iaţP*reçiPd&ácIM ipediuĺavize arbori in cons!Itąrę/ąvize artoň In consullprpr*w). ps cii ?fl8

Irai4iI

Nr. 7163116470801
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Prlmăria Sectorulul 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMcluI Administrare Spaţii Verzi şi Parcuń
Str, Fabrica de Chibńturi nr.9 -11, sector 5

Spre ştilnţă:
- Amenajare Edllitară şi Salubrizare S.&
Str, Fabrica de Chlbdtuń nr. 9 -11, sector 5
oífice @aes5. ro
- AsocIaţIa de proprletarl a blocului 5
Aleea Surianu nr. 1, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6861/18.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1647146130.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7168/31.07.2018 prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arbońi situaV în spaţiul verde aI blocului 5 din
Aleea Surianu nrt 1, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea bfectuată pe teren Tn
data de 10.08.2018, s-a inventańat următorul maleńal dendrologic pentru care cDnform

Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şI administrarea spaţiilor verzi din intraviianul
Iocalităţilor cu modificăhle şi completăńle in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea ču 1/4 a volumului coronamente!or de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vedereä eiiminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramúrilor Ia condţü
meteo nefavorabfle şi &iminarea ramudíor uscate I
Spaţiu verde faţă bloc:

- (3-. -Sex.Acersp. (arţar)®20-4Ocm, h 10-12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 20 - 60 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. liHa sp. (tei) e 30 cm, h 12-14 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 30 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) O 50 - 60 cm, h 10 - 14 m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni cu aplicarea Iucrăfllor de echiubrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramuälor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscaie
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 50 cm, h 12 — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorulul Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietań, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deterlorarea
constwcţlilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

IŹ%IiiI
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriui Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arbońior (pńmăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echillbml blologic ai acestora (cu excepţia eiiminării ramuriior uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defńşarea şi scoaterea rădăciniior arboreiui se vor executa pentru evitarea
produceńi de evenimente cu urmări neđorite şi crearea condiţiiior pentru plantarea de
material denđroiogic tánăr.

Precizăm că administratorui Iegai ai terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor Tn zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei iucrăriior, privind:
respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar
apiicându-se sancţiunl conform art 6, pct. 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fonduiui vegetai, în compensarea arborelui avizat pentru defńşare,
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obllgaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ (cu điametw twnchiuiui de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, in
funcţie de specie), în spaţiui verde al blocului, respectând distanţa regiementară faţă de
clădiri şi reţeie de utilităţi, în perioada optimă de piantare din toamna anului 2018- primăvara
anuiui 2019.

La tinaiizarea lucrădior de piantare conf. art 9 aiin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwi P.M.B, in vederea verificării în teren
a piantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceiaşi act
normativ.

Defdşarea arborelui avizat se va face cu apiicarea prevederilor adresei DIrecţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de propietań are obiigaţia, ca imediat după primirea avizului să Ti afişeze, în
copie. ia aviziewl blocului sau intr-un loc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor iocatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi pentru Iucrăriie de
toaletare, Iucrăńle de defrişare s vor efectua în regim da urgenţă.

Toaletare —15 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

D!RECTOR EXECUTIV,
Slmona-Mariana POPA

U Intocmit
\\ Insp. Florentina POPESCUI60xnS082018
\‘
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PrImăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Seiviciul Administrare Spaţii VerzI şi Parcuri.
Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edllltarä şi Salubrizare S.&
Str, Fabrica de Chibńturi nr. 9 -11, sector 5
office@aes5,ro
- AsoclaŞa de proprietarI a bloculul M191
Str. SoId. Ene Mođoran nr 16, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6866/18.07.018, inregistrată Ia P.M.B cu nr
1647119/30.07.2015 şi la Direcţia de Medh cu nr 7171/31.07.2018, prîn care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arboń uscaţi situaţi în spaţiul verde aI blocului
M191 din Str. SoId. Ene Mođoran nr 16, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verIfIcarea
eíectuată pe teren ?n data de 14.08.2018, s-a inventańat următowl material dendrologic
pentru care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzl
din intravilanul Iocalhăţilor, cu modificările şI completările ultehoare, H.C.G.M.B. 304/2009
prMnd Normele de protecţie a spaţiilor vërzi de pe teńtodul Municipiului Bucureşti, avlzăm:

Defrlşare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde, sc. B;

Q •2ex.PomifwctiferiO2o-22cm,h 6-7m—uscaţlloo%
Spaţlul verde, sc. A Iateral:
- 1 ex. Pom fructiferO 20 cm, h 9 m —uscat 100%
Spaţiul verde, sc. A, spate:

- 1 ex. specie neidentificată e io cm, h 1O m —uscat 100%
Lucrăńle de eliminare a ramurilor uscate, pentru arborii situaţi în spaţiul verde al

blocului M 191 şi în parcarea de reşedinţă, se vor executa în baza adresei 3605/11.05.201 B
emlsă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia đe Mediu, adresa publicată pe site-uI
httyi/wtrw.pmb. ro/ÎnstitutiUprimarîa/directü/directia mediulavize arbori emise/a vize emise
2018/avize generale 20180716.ydf

Lucrădle avizate se executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului Primăria
sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădâcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedońte şI crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare
şi a celui prăbuşit, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi
oblIgaţia plantării a 4 ex. arbori tineri cu baiot de pănânt (cu diametru de min. 7 cm şi
inălţime corespunzătDare acestuia, in funcţie de specie), în Iocul celor đefńşaţi, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţeĺe de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
toamna anului 2018 — primăvara anuiui 2019.

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

Defdşarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea preveđeńlor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081128.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 4 ex. uscate 100%

Q
DiRECTOR EXECUTIV,

Simoi Iarlana POPA

l ĺntocmit, 4
Insp. Florentina POPESCU/ 7 exJ24OB.2018
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CĂTRE
Prlmărla Sectorulul 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veriflcare Investiţii Edilitare
SeMciul Admlnistrare Spaţii Verzi şi Parcuń
Str. FabrIca de Chibriturl nr.9 -11, sector 5

Spre ştllnţă:
- Amenajare Edllltară şI Salubdzare SA
Str, Fabrica de Chibrituń nr, 9 -11, sector 5
omce@aess,r9

Q -Doamna
Str, C sector 5

Referitor Ia adresa doamnei ‚ inregistmtă Ia P.M.B cu nr.
1649553/06.08.2018 şI Ia Direcţia de MedIu cu nr. 7499107.08.2018 prin care ne solicită
emiterea avizulul de specialItate pentru arbohi sltuaţi tn domenlul public pe str. Ghldlgeni Ia

sector 5, vă facem cunoscut că Ia verifIcarea ¶fectuată pe teren în data de
14.08.2018, s-a inventadat următowl material dendrolDgic pentru care conform LegIi nr.
2412007 pńvinđ reglementarea şi admlniskarea spaţiilor verzi din intravllanul Iocalităţiior cu
modiflcădle şi completăriie in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avlzăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamenielor de mari dlmensiuni, cu aplicama lucrăňlor

de echilibmm în vederea &iminării rĺscului de frângom şi prăbuşire a mmurilor la condiţii
meteo neĺavombîle şi eflminarea ramurilor uscate
Domenlul publlc dIn faţa ImobIIuIuI cu nr. 58:
- 1 ex. GledÍtsla sp. (glădlţă) S 60 cm, h 12 m

O Defrlşare cu extragerea
Domenlul publlc dln faţa ImobIluIuI cu nr. 58:
- 1 ex. Gledltsla sp. (glăđiţă) ® 60 cm, h 12 m - cu scorbură prolündă Ia bază, lipsă cilinđwl
central pe jumătate din Iunglmea trunchiului
- 1 ex. Gleditsla sp. (glădlţă) ® 70 cm, h 12 m — lipsă cilindwl central pe toată Iungimea
trunchiulul (se ţine doar in scoarţă), đcuă arpante rupte şi prăbuşite in curtea Imobflului cu
nr. 58

Lucrădle avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal al terenului Primăria
Sectorulul 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca călle de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau đeteriorarea construcţiulor din jur şI a reţelelor
aeriene, astfel:

Bt Ragkw EIÉaba w 47, d po$M 050013. ia5. b.nnştL RnW
TL021305S6OO
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- toaietarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
in pehoađa de repaus vegetaUv a arborilor (primăvarăltoamnă) pentru a nu li afectat
echilibrui bloiogic ai acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate, operaţiune ce se
poate executa in orice perioadă a anuiui

- defhşarea şi scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiior pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratcwl iegal aI terenuiui este răspunzător đe siguranţa bunuńior
şi a persoanelor în zona operaţiunlior, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńior, 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 fonđului vegetal, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defňşare,
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obllgaţia plantăril a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametw trunchiuiui de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, Tn
funcţie de specie), în plantaţilie de aliniament adiacente zonei, respectând distanţa
regiementară faţă de clădiri şi reţeie de utilităţi, in perioada opümă de plantare din toamna
anului 2018- primăvara anului 2019.

La Finalizarea iucrărilor de plantare cort art 9 aiin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
aveţi obligaţia de a anunţa Oírecţ[a đe Međiu din cadrul RM.B, în vederea verificădl Tn teren
a plantădlor Tn compensare. Tn caz contrar se vor apiica sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act
normativ.

Defrişarea arbodlor avizaţi se va face cu aplicarea prevedeńior adresei Direcţiei de
MedIu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la đata emitedi pentru lucrările đe
toaietare, Iucrările de defrişare se vor efectua in regim de urgenţă.

Toaletare —1 ex. arbori
DeMşare — 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marlana POPA

M

\ \ Întocmit,
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CĂTRE
Prlmărla Sectorulul 5

Direcţia Generală Operaţjunl - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuń
Str, Fabrica de Chlbrltud nr.9 -11, sector 5

Spre ştlinţă:
- Amenajare Edilltară şI Salubńzare S.A.
Str, Fabrica de Chlbrituh nr. 9-11 • sector 5
office(äaes5.ro

Q - AsocIaţia de proprletad a bloculul nr. 5, sc. 3
Aleea Llvezllor nr. 35, sector 5

Referitor Ia adresa asclaţiei đe pojtetari, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1649675
107.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7597/08.08.2018, prin care ne solicită emiterea
avizulul de specialltate pentru arborii situaţi Tn spaţiui verde aI blocuiul 5 dIn Aleea Uvezilor
nr. 35, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
14.08.2018, s-a inventariat umiătowl matedal dendrolaglc pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi admlnistrarea spaţiilor verzi din intravilanul (ocalităţilor cu
modlflcănle şi compieťările Tn vigoare şi H.C.G.M.B. 304I2D09, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentebr de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărĺlor
de echilibrare în vederea eliminăńI dscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia candłţii
me(eo nefavombfle şi eliminarea ramuńlor uscate
Spaţlul verde lateral bloc:
- 3 ex. Gieditsla sp.(glădiţă)D 1O - 40 cm, h 8 - 14 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 20 cm, h 1 D m
- 1 ex. Pwnus sp. (ccrcoduş) ® 10 cm, h 5 m

Q - 1 ex. Populus sp. (plop) e 40 cm, h 10 m
Spaţlul verde spate bloc:
-3 ex. Tilia sp. (tel)e 30 - 50 cm, h 12 - 14 m
- 4 ex. Acersp. (arţar)O 20 - 30 cm, h 10-12 m
-2 ex. Fraxlnus sp. (frasln)O 20 - 30 cm, h 10-12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 20 cm, h 10 m
SpaţIul verde Iateral bloc:
- 9 ex. Acer negundo (arţar)e 15 - 40 cm, h 8 - 12 m
-2 ex. Roblnla sp.(salcům)e 15—20 cm, h 10-12 m

Łucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului Primăria
Sectorulul 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuń de prevenlre a accidente)or sau deteńorarea constwcDllor đln jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 dIn Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privInd Normele de

Bd R.bi. Fk. rv 47. d po$J 13, n5. mnnşti. Rm,&i ľ'
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada đe repaus
vegetativ a arboňlor (pńmăvară-toamnă) pentru a nu fI afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminăńi ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a
anulul).

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor Tn zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei đe execuţie a tăierilor, în caz contrar
apllcându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 dřn Anexa nr 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI aiişeze, Tn
cople, Ia avizlewl bloculul sau într-un Ioc vizibiL pentru inflinţarea tuturor Iocatahlor.

Prezenlul avlz are termen de valabflhtate 2 ani de Ia dala emiterii.
Toaletare — 27 ex. arbori

DIRECTOR EXECUflV,
Slmona-Marlana POPA

7_Eli

întocmIt
Insp. Florentlna 15 exfll 04.2018
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ROMANIA
IgI 6.201 B I Á0DÄTOnLM ÎMPOEUNÁ

CĂ TRE
Primâria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţh Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

ľStr, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor Ia adresa AES nr. 6806/18.07.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1644095/19.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6742/20.07.2018, prin care solicitaţi
emiteŕea avizului de specialitate pentru intervenţia ásupra unor arbori, inventariaţi de
reprezentanţii instituţiei dvs., situaţi pe raza Sectorului 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2018, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
1. Sos. Panduri nr. 94, platbandă aliniament:

(3 - 1 ex.Tilia sp. (tei) O 30 cm, H B m, uscat 8O%
2. Sos. Panduri nr. 92, platbandă aliniament:

- 1 ex. specie neidentificată O 10 cm, H 6 m, uscat 100%
3. Str. Baciului nr. 14 - 16, spaţiu verde bloc 8 ęi 9 — au fost emise avizele 6037 i 6038

din 24.08.2018 prin care s-au aprobat defrisarea a 9 ex. arbod inclusiv a celor solicitaţi prin

această adresă
4. Str. Pecineaga nr. 97, spaţiu verde spate bloc 47A — Iucrările de defriare au fost
realizate conform avizului nr. 5467/1635783 din 18.07.2018
5. Str. Dr. Carol Davila nr. 12, aliniament stradal -

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 60 cm, H 8 m, cu scorbură la bază, Iipsă cilindrul

central, exfoliat pe mai mult din jumătatea twnchiului, despicături multiple pe trunchi

6. Str. Dr. Frederic Joliot Curie nr. 7, aliniament stradal

- I ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, Fi 8 m, uscat 100%

Nr. 6742/1644095/
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7. Str. Dr. Petre Herescu vis-ă-vis de nr. 10, aliniament stradal
- 1 ex. trunchi TiHa sp. (tei) 0 20 cm, H 4 m, uscat 100%

8. Str. Dr. Dimitrie Drăghicescu vis-ă-vis de nr. 5, aliniament stradal
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 20 cm, H 3 m, exfoliat pe mai mult din jumătatea

trunchiului, despicături mutiple pe trunchi, cilindrul central putred, singura arpantă rămasă
prezintă răni multiple
9. Str. Dr. Gigore Romniceanu nr. 4, aliniament stradal - arborele solicitat spre defriare
este cuprins în avizul nr. 253411613447118.05.2018
10. Str. Dr. Alexandru Vitzu la 600 m de intrarea din str. Prof. Dr. Francisc Iosif Rainer,
în parc — arbore prăbusit - potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art. 6, alin. 4, pct. a « în cazuĺ
prăbuşirü unor arbori/ramuri, datorită înregistrărü fenomenelor meteorologice nefavorabUe,
propńetarüĺadministratorü Iegali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea rădăciniior şi ridicarea
mat&rialului lemnos pentru decongestionarea zonei. Ih Iocul arborilor dezafectaţi se vor
efectua plantări, iar pentru arborü deterioraţi se vor aplica tăieri de corecţie » -

11. Str. Dr. Alexandru Vitzu Ia 450 m de intrarea din str. Prof. Dr. Francisc Iosif
Rainer

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 050 cm, H 10 m, uscat 80%
- Q

12. Str. Dr. Alexandru Vitzu-Ia 350 m de intrarea din str. Prof. Dr. Francisc-Iosif Rainer,
pe partea stângă

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 25 cm, H 8 m, cu scorbură pe toată Iungimea
trunchiului, cilindrul central putred
13. Str. Dr. Alexandru Vitzu Ia 300 m de intrarea din str. Prof. Dr. Francisc Iosif Rainer,
pe partea stângă

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 50 cm, H 8 m, uscat 100%
14. Str. Dr. Alexandru Vitzu Ia 200 m de intrarea din str. Prof. Dr. Francisc Iosif Rainer,

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 50 cm, H 10 m, cu scorbură fereastră Ia bază, Iipsă
cilindrul central
15. Str. Dr. Alexandru Vitzu la 200 m de intrarea din str. Prof. Dr. Francisc Iosif Rainer

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 30.cm, H 3,5 m uscat 100%
16. Str. Sfântul Elefterie nr.7

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 050 cm, H 10 m uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 33 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori

în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi i prăbuiţi) cu
diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
în Iocaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de
joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot
planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.305.55.00 inl. 4016
http:J/www.pmb.ro



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 F.M.B, în vederea
verificării În teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerh în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

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

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea.se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.&G;Î'A.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie-4 --

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Acest aviz este valabil, pentru cartierul Cotroceni, numai însoţit de avizul emis

de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor
Istorice cu completările şi mođificările ulterioare.

Prezentul aviz se execută în regim de urgenţă.
Defrişare — 8 ex. uscate 100% + 4 ex. în declin bflogic

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

O iIłÁJL:1d7/' f
1/ II Întocmit,
i Insp. Florentina POPESCU/4 ex.!28.O8.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http://www.pmb.roĺinsttutii!primariaIdirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avlze arborí in consultare.nhp), pe data de.$LO? /J7
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

= 3. SE 201U —

...::..

ŔOMÂNIA
l9IOŻDIB I SÁQMtnrM MPPFUNÁ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z4
Str, Radu Constantin nr. 18, sector 5
- Domnul

Referitor Ia adresa AES nr. 6868/18.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1647098/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7167/31.07.2018 prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcare din str, Radu Constantin
nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
14.08.2018 s-a constatat că Iucrarea de defrisare a arborelui solicitat spre avizare a fost
executată.

In imediata apropiere a Icaţi ei de mai sus, s-a inventariat următorul mäterial
dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi

Q H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Spaţiu verde faţă bloc Z 4, sc 3, str, Radu Constantin nr.18:
•

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 70 cm, h 1 8 m - reducerea cu 1,2 a volumuiui coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc Z 4, sc 3, str, Radu Constantin nr.18:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 100 cm, h 18 m — cilindrul central putred Ia bază si sistemul
radicular de suprafaţă putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, h 16 m — cilindrul central putred Ia bază si sistemul
radicular de suprafaţă putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

Nr. 7167/1647098!
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bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa În orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de matedal
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńlor, 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 avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diarnetw trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri ş, reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

La finalizarea iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, O
aveţi obligaţia de a7äŕiunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vedëta 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 apflcarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de locatariare obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare —1 ex. arbore
Defrżşare —2 ex. în declin biologic

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQP&, Q

fbflA4r wfťJ
- Întocmit

‚;U Insp. Florentina POPESCU 15 ex.128.08.201 6

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 1,vOr
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/direcUi/directia mediu/avize arbOri in consuitarelavlze arbori in consultare.php), pe data de..JhU /
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 7165116470891 07 SEP 2Ú)b
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ŔOMÂNIA
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Către
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocukttt3
Calea Ferentari nr 72, sector 5, Bućűřésti
- Doamna

Referitor Ia adresa AES nr. 6872/18.072018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1647089/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7165/31.07.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi sŕtuati pe spaţiul
verde aferent blocului C3 din Calea Ferentari nr. 72, Sector 5, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 10.08.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Calea Ferentari nr. 72,bI. C3, spate bloc:

- 2 ex. Populus sp. (plop) 0 40 - 45 cm, H B - 9 m — uscate 100%
Calea Ferentari nr. 72,bI. C3, fată bloc, sc. B:

- 2 ex. Thuja sp. (tuia) 05 - 6 cm, H 3 - 4 m — uscate 100%
Calea Ferentari nr. 72,spaţiul verde dintre aleea din faţa blocului C3 ęi blocul privat:

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 70 cm, H 8 - 9 m — uscat 100%
- 1 ex. specie neidentificată 0 10 cm, H 6 m — uscat 100%
- 3 ex. Tilia sp. (tei) 015 - 20 cm, H 9 - 10 m — uscate 100%
- 10 ex. tufe Thuja sp. (tuia) H 1 — 1,5 m — uscate 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 5, evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic
tânăr.

o

o

sector 5, Bucuresti

Bd, Regina Eusabeta nr. 47, cađ poştel a5CGl3. sector 5. Sucureşti, Ramánia
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Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Ănexa 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 9 ex. arbori tineri

cu balot đe pământ (raport đe plantare đe 1:1 pentru arbori uscaţi 100%) cu diametrul
minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie i a 1O ex.
tufe Thuja sp., după extragerea sistemului radicular ale arborilor i arbutiIor, în Iocaţia unde
se execută defrişarea (aliniamente/spaţh verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole
parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

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

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

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de spiaIitate va fi sancţionată O
conform art. 4ţlit:b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind-Normele de protecţie a
spaţfllor verzi depe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se va efectua în regim de urgenţă.
Defrişare - 9 ex.arbori uscaţi 100% ÷ 1O ex. tufe arbutŕ

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/7 ex.&9.o8.2018

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

— prezentul aviz alost postat pe site uI PMB.
ps data de

05. SE ‘°
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Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA
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Către
Primăria Sectoruiui 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Ediiitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11 Sector 5, Bucuresti

Spre ştünţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabjcş de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti _:r
off ice @äëš5ro

O - Asociätjtde proprietari a blocului V68, sc.2

____

Str. Lt._cöi:constantin Marinescu nr 9, sector 5, Bucurestr7
- Doamna'

Referitor Ia adresa AES nr. 6867/18.07.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1647116/30.07.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 7169/31.07.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat pe spaţiul
verde aferent blocului V65 din str. Lt. CoL Constantin Marinescu nr. 9, sc. 2, Sector 5, vă
facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea
şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţiior, cu modificările şi compietăriie
uiteŕioare, avizăm:

Defrişaré cu scoaterea rădăciniior:
Str. Lt. Coi. Constantin Marinescu nr. 9, sc. 2, faţă bloc:

PJ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 15 cm, H 10 m- uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiut iegal aI terenuiui, Primăria

Sectoruiui 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţflior din jur şi a reţeleior aeriene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic
tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui, în compensarea arborelui avizat pentru
defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obiigaţia
plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru
arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametruiui în
funcţie de specie, după extragerea sistemuiui radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se

Nr. 7169/1647116/

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucuroşti, România
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execută defrişarea (aliniamente/spaţfl verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole
parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

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

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

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

Prezentul aviz se va efectua în regim đe urgenţă.
Defrişare - I ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA iir)

Întocmit
Insp. Florentina POPESCUű eXiOQ82O18

— prezentul aviz alost postat pe site- ul PMB.
pe data de

05, SEP 2ÜIŁ

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

Tel:021,30555.O0 int. 4016
httpi/wwwpmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA

V %Ut

07. S[P Y'Jk

Către:
Doamna

Str. ( ;‚ ‚ Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia petiţia dvs., înregistrată Ia P.M.S. cu nr. 1648434/02.08.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7340/03.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unor arborisituaţi în curtea imobilului din GrigoreTocilescu Bector
5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 14.05.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr.

O
24/2007, privind reglementarea ş[administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterĺaare, si ale H C G M B nr 304/2009, privind Nórmele de
protecţie a spaţiilor verzi de pë tentoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:

_____

Toaletare în curtea imobilului din str. GrigoreTocilescu
- Reducerea cu aprox. 1 m a ramurflor care afectează acoperiuĄ degajarea cablurflor

electrice cu aplicarea lucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. Picea sp. (molid) O 30 - 35 cm, H 8 - 9 m
- 1 ex. Thuja sp. bitulpinal (tuia) O 10 - 15 cm, H 9 - 10 m
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeielor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritqriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaps vegetativ a
arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune 68 se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietawl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
(3 persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

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

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

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 3 ex.

DIRECTOŞ,ą,ĘGĘLWV,
Simona-flijîana PO,fA

ĺĺii ‚Á2S ţ Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/7 ex.ĺ 3D 082018

\‘J»r .

\\‘% I *
— prezentul aviz atůst postat'g-I M?.•

mędiwavize a,bori in consuîtare/avize arbnri n consultarephr, pe data de

Nr. 7340/1648434!

Bd. Regna Elisabeta nr 47, cod poştat 050013, sectors, Ducureşti, RDmânEa

Tel: 021.305.55.00
httpi/www.pmt.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu V

ROMAN IA
1OlS-2DID SÁOBÄTOOIM MOEUNA

Nr. 7449, 8113/1649086, 1652912!
07. SE? 2O1

CĂTRE

Primăria Sectoru(ui 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibńturi nr.9 -11, sector 5

==

_____

Doamna
B-dul 1- 1, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor Ia adresele doamnei înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1649086/03.08.2018, 1652912/21.0&2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. Ş4179/VS.05'2018,
8113/22.08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi
în curtea imobilului din b-dul Eroii Sanitäri sector 5 i în plantaţia de aliniament dirt
faţä imobilului, vă facem cunoscut că Ia verificarile etěctuate pe teren în data de 14.07.2018
i 27.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamente/or de mari dimensiuni, cu aplicarea

iucrărflor de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşŕre a ramurflor Ia
condiţű meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate

Plantatia de aliniament a b-dului Eroii Sanitari în dreptul imobilului cu nr. 61:
3 ex. Aesculus sp. (castan)O 25 - 50 cm, h 10 - 11 m

In curtea imobilului cu din b-dului Eroii Sanitari
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) O 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30 cm, h 12 m — în apropierea reţelei de canalizare
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h 10 - 12 m — Ia Iimita de proprietate
- 2 ex. Prunus avium (cires) O 30 -35 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 30 cm, h 12 m — cu scorbură Ia bază. Iipsă cilindrul central

Lucrărüe avizate se vor executa prin grija administratorului Iegalal terenului Primăria
Sectorului 5 pentru arborii din aliniament si propietarul Iegal aI terenului pentru arborii din
curtea imobilului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

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

TeI: 021305.55.00
httpíiwww.pmb.ro
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măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramuriior uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Pentru reanalizarea cererii doamnei Ileana Vasiliu, privind emiterea avizului de defrişare
a celor 2 ex. arbori, unuI în declin biologic i unuI în apropierea conductei de canalizare, este
necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centrul de Informare şi Documentare
pentru RelaţH cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, séctor 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- o adresă APA NOVA din care să rezulte că reţeaua de apă şi danal este prejudiciată

de sistemul radicular al arţarului;
- angajament de piantare, întrucât, pentru refacerea fondulw vegetäl, în compensarea

teiului în declin biologîeeeva fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.J;. nr. 30412009,
aveţi obligaţia pIantărik:x. arbori tineri cu balot de pământ (cu diarnţjje min. 7 cm
înălţime corespunzătoair-owetuia, în funcţie de specie, cu coronament f&'Ť

Prezentul aviz uiťřvalabil numai însoţit de avizul emis deMh'steruI Culturii
conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi
modificările ulterioare.

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu din
PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, SeMciul Avize şi
Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14

Toaletare — 7 ex, în curtea imobflului + 3 ex. În aüniament stradal

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‘kżOD ç"
Intocmit,

Insp. Florentina POPESCU/5 ex.130.O8.201 S

05. SE LÖŮ

prezentul aviz a fost postat pe site-uI FMB
(hltp://www.pmbro/institutii/primari&directiiĺdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuhare.pho), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşf, Rcmánła
Te?: 021.305.55.00 int. 4010
httpiiwww.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
:‚:::...:

ROMAN IA
IQIS 201a I SÄPBĂ1tPLM IMEUNÁ

O7.SE żu1b

CĂ TRE

.DoamnaP

Str. sector5

a Doamna
— -

____

Str. - - -

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1649955/07.08.2018, şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 7599/08.08.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de

specialitate pentru arborfl situaţi în curtea imobilului din str. Sfântul Elefterie

sector 5, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarile efectuate pe teren în data de

14.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

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

cU modificările şi completările ulterioare, H.C.GM.B:304/2009, avizăm:

C
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun4 cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor

Ia condiŞi meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

În curtea imobilului cu r din str. Sfântul Elefterie

- 1 ex. Malus avium (cires) 0 30 -35 cm, h 12 m— cu scorbură Ia 1 m pe trunchi, Iipsă

cilindwl central

- 2 ex. Tilia sp. (tei) 030 - 40 cm, h 12-14 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija propóetarilor Iegali aI terenului,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de

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

Nr. 759911649655/

Bd. Re;ina Elisabeta nr. 47, cod poştal O513, sector5, Bucureşti, Aomânia

T&: 021.3D555.OO
hIţJ/w',"vprnbro



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 ramurflor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

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

Pentru reanalizarercererii dvs, privind emiterea avizului de defrişđrexempIaruIui
în declin biologic, este néćesar să depuneţi, în completarea documentaţiąiJa Centrul de
Informare şi Documen&pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Eh5heta nr. 42, Q
sector 5, un angajáinen de piantare în compensare, întrucât, JJHIIIrLI refacerea
fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăriia 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis đe Ministerul Culturii
conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu
completările şi modificările ulterioare.

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu
din PMB - b-dul Régina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghël Saligny, Serviciul
Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14

Toaletare — 3 ex, în curtea imobilului

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Fiorentina POPESCU 15 ex./30.082018

prezentul aviz a ¶ost postat pe site-uI PMB

(http:/Nww.pmb.rojinstitutii/primariaJdirectii/direcţia medlu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data
de

05. SEP 2üi

Bd. Rena Elisabeta nr. 47. cod poşzal 050013, sedors, Bucureşh. Rcmânia
TeI: 021.305.5500 nt. 4016
http:/Jwzv.pmb.ro
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ŔOMÂNIA
lţlIS-2016 I SĂQBÂTCM MEUŕa

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

ADMINISTRAŢIA LACURţPARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

_____

Şos. Sucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

____

Spre ştiinţă

______

______

- S.C. Niran Co Products S.R.L.

_____

_____

Sos. VHIor nr. 19 A, sector 5

Referitor Ia adresa S.C. Niran Co Products S.R.L., înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1651231 /10.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7779/13.08.2018, prin care ne solicită
aviz de speciafltate pentru arborii situaţi pe drumul de seMtute ce deservete imobilele de
ia nr 19 din Sos. Viiior i din aliniamentui stradal din faţa imobilului 1 9A, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2018, s-a inventariat
următorul material dendroiogic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţülor verzi din intraviianul )ocaiităţilor, cu modificările şi completărűe
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:,

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamedteĺor de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrări/or

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

Q meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
Lângă gardul ce delimitează drumul de servitute de S.C. Niran Co Products S.R.L.:
- 6 ex. Aesculus sp. (castan) O 60 - 80 cm, h 10-12 m
- 1 ex. Prunus avium (cire) O 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Aesculus sp. bitulpirial (castan) O 40 - 45 cm, h 10 -12 m — cu eľmiarea trunchiului
u scorbură v
In aliniament stradal în faţa imobilului cu nr. 19 A: I
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 50 - 70 cm, h 10 -12 m - reducerea cu 1/3 a înälţimü
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Lângă gardul ce delimitează drumul de servitute de S.C. Niran Co Products S.R.L.:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 80 cm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia aprox. 2 m pe
trunchi, cu Iipsă cilindrul central
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 50 cm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia colet, greu
observabilă deoarece este pe partea dinspre gard, cu lipsă cilindrul central

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 7779/1651231 2018

CÁ TRE

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod pçştal 050013, şĘdar5, Bucure. Ramăr.

TeI: 021 .305.55.00
httpí/www.pmb.ro



- 1 ex. Aescuius sp. (castan) O 60 cm, h 1O m — cu scorbură protundă ia colet, greu
observabilă deoarece este pe partea dinspre gard, cu iipsă ciiindwl central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorilor Iegafl ai terenurilor
ALPAB pentru cei din aliniament i AR pentru cei din curtea imobilelor nr. 19, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echiiibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor aóorilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorui Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior
şi a persoanetor în zona operaţiunilor, supravegherea execnţiei iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a JLăierilor, în caz contrar
apIicându-sesao.ţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia Ht-SIM.B. nr. 304/2009.

Pentrú retacerea fondului vegetal, în compensarea arboŕiä'izaţi pentru defrişare,
conform H.C;!1. nr. 304/2009, ALPAB are obligaţia piantăiífl18 ex. arbori tineri cu Q
balot de pämânt (cu diametru twnchiuIu de min 7 cm şI Jnagime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), 3 ex. Iocul ceior defriaţi i 15. ex, în curtea altor imobile
administrate de ALPAB, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utiiităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anuiui 2019.

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

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.072016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toa!etare — 11 ex. arbori
Defrişare —3 ex în declin biologic

Întocmit,
Insp. Florentina i5 ex./30.082018

05. SER ZiW

DIRECTOR EXECUTIV
Sim

prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
(htţp:/www.pmbro1instiWtii/primari&dreciii/directia mediu/avize aóori in consultare/avi2e arbori in consuItare.ph), pe data de

Bď Rena Elisateta nr 47, c pcşt& OE13, seor5, Buejreşt, Rnân
TeI:021.3C5.55.Goint. 4016
httpJiwwí.pmb.w



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
.

ROMANIA
1018 2018 I SAPEÁTOPIM iŹ00(UNA

Spre ştihität

_____

- Amenajaré dilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

off ice @ aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 45A,

Str. Dunavăţ nr. 2, sector 5

- Doamna -

Referitor Ia adresa asodaţiei de propietari, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1647046

/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7170/31.07.2018, prin care ne solicită emiterea

avizului de specialitate pentru unii arborfl situaţi spaţiul verde aI blocului 45A din str.

Dunavăţ nr. 2, în dreptul Iocului de parcare nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi

H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc 45 A, str. Dunavăţ nr. 2:

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 15 - 20 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a vclumuĺuicoronamenteior

de mari dimensiuni, cu aplicarea ĺucrărilor de echilibrare În vederea eliminărü riscului de

1T 7/,

Nr. 717011647046/
10. SEH 2J

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Directia Generală Operaţiuni - Direcţía Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

______

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi_Parçuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

bI. sc. 1, et. ap. 4. sector 5

Sđ. Regína EUsabeta nr. 47. cođ pcştaí 050013 sector 6, BucureştŁ Romănía

Tet 021 .305.5500
http://www.pmbro



frángere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi &iminarea ramurilor

uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenuiui Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din iur 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 teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa ín orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul IegäIWterenului este răspunzător de siguranţa bunuriIr

şi a persoanelor în zona operaţiunilos, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea teĘă[ogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, EIä din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

_____

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare — 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

((1 L%
11 &ţ-

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU i 7 exi30 08.2018

06. SE ZÜk
prezentui aviz a tost posiat pe site-uI PMB

(httnl/www.nmbro/insţitutii/primari&directiiidireclia mediu/avize arboń in consuitare/avize arbori in consultarephp), pe dala de

Đd. Regina ElEsabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector5, Bucureşi. Rcmânia
ToI: 021.305.5500 int. 4016
http./Iwww.prnb.rc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1;:ş.::
•\ :•Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
l9lS2OlllÄPoAîDtIĄMOWNA

Nr. 5652/1636868!
4) uIv

Către:

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11 Sector 5, Bucuresti

office @ aes5.ro

-DoamnaL

St r. sector 5

Referitor Ia adresa doamnei

1636868/26.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu

O emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

aliniament a străzii Rupea în dreptul imobilului

verificarea efectuată pe teren în data de 10.07.2017

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privi

spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

Toaletare:

Str. Rupea în dreptul imobilului ‚ aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 50 cm, H 12 m- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteĺor

de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

a drajonflor

‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.

nr. 5652127.06.2018, prin care ne solicită

asupra unui ex. arbore situat în plantaţia de

sector 5, vă facem cunoscut că Ia

s-a inventariat următorul material

nd reglementarea şi administrarea

completările ulterioare, avizăm:

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

Tet: 021305.5500
http:Uwww. pmb ro



Pentru problemeie generate de sistemul radicular aI arboreluĄ soluţia tehnică aptă

ĺegislativ este răzuirea rădăcinflor în Iimitele tehnice aplicate Ia momentul refacerű covorului

asfaltic aI trotuaruluL

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeielor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrui biologic aI acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului. -

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţflior verzi de pe tedtońul Municipiului Bucureşti.

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

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Dlr!rcr,.
DC MEDJIJ V

*7"

Întocmit

Insp. Florentina POPESCLk3os201 a

— prezentul aviz afast postat pe ste- uI PMB.

http:i/www.pmbro/instutji/primadaidirecuj/djrecuamedju/avjze a,bori.in_consultare/avize a,boń_in. consultare.php, ps data de

3 AU& 2ÜJ

QA

Bd. Regina Etsabeta nr. 47, cod pcştat 050013, sedar 5, Bucureşti, Ramánia 4

Tet: 021.3055500 int. 4016 I

http.J/www.pmb.ro %.‚
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
•...•

ŔO MÂN IA
1919 ŻDI 9 I sAn rÁTDPI M IM

Către
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12608/18.09.2018, înregistrată Ia P.M.B. - Direcţia de
Mediu cu nr. 9152/18.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi speciřicaţiei adresei Direcţieí de Mediu
nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii S.C. Compania Municipală deîntreţinerea
Arborilor i Spatiului Verde Bucureti S.A. şi menţionatîn tabelul anexat (însoţit de fotografiile
aferente), situaţi în alveole stradale de o parte i de aita a râului Dâmboviţa — tronson Piaţa

Q Operei — Camera de Comert, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completăńle ulteńoare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, i ale H.C.G.M.B. nr.
114/2011, privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradele din cadrul plantaţülor de
aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Aliniament stradal pe ambele părţi ale râului Dâmboviţa— tronson Piaţa Operei —

Camera đe Comerţ:
- 9 ex. Platanus sp. (platan) ea - 10 cm, H 4 - 6 m, înclinaţi spre carosabil îngreunând

circulaţia auto sau înclinaţi Ia un grad care nu se poate corecta prin Iucrări de tutorare/Iucrări
de toaletare în vederea echilibrării coronamentelor

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 20 - 25 cm, H 5 - 6 m, înclinaţi spre carosabil îngreunând
circulaţia auto sau înclinaţi Ia un grad care nu se poate corecta prin Iucrări de tutorare/Iucrări
de toaletare în vederea echilibrării coronamentelor
Aliniament stradal pe partea dreaptă a râului Dâmboviţa— tronsoanele Unirii — Eroilor
i Unirii — Camera de Comerţ:

- 6 ex. Platanus sp. (platan) O 8 - 15 cm, H 4 — 6,5 m, uscaU 80 — 90%
- 48 ex. Tilia sp. (tei) e io - 40 cm, FI 3,5 - 8 m, uscaţi 80 — i00%

Aliniament stradal pe partea stângă a râului Dâmboviţa— tronsoanele Unirii — Eroilor i
Unirii — Camera de Comerţ:

- 3 ex. Platanus sp. (platan) O 6 cm, H 3 — 5 m, uscaţi i 00%
- 30 ex. Tilia sp. (teDO 6 - 40 cm, H 3 - i3 m, uscaţi 85 — iOO%
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defňşare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 ş H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 153 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori
in declin biologic(înclinaţi); raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi ) cu diametrul

Direcţia de Mediu

Nr. 9152! 21. SEP 201b

Bd. Rogine Elisobeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, 8uaeşti. Romănia

TeI: 021.305.55.00
httpitwnvw.pmb,ro



minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Iocul
celor 98 ex. defriate i 56 ex În completarea alveolelor goale de-a Iungul râului Dâmboviţa
sau în aIte zone deficitare în vegetaţie administrate de ALPAB, În prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anuiui 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării
în teren a plantărilor În compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din
aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţü preaiabile punerH în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

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

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi
de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi f]uxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina
oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia
fiecărei instituţü.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, (3>
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 98 ex. - 11 ex. În decIin biologic + 87 ex. uscate 80 - 100%

I I

DIRE QR4E?(ECUTIV,
Si

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/50x, 1909.2018

i 9. SEP 1M

— prezentul aviz afost postal pe site- uI PMB.
po data de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cađ poştal 050013, sector 5, Bucurqti, Romka

ToI: 021.305.55.00 &U. 4016
httpí/.pmb.ro



• Compania Municipalä

IaSV ÎNTREŢINEREA ARBQRILORI I SPAŢIULUI VERDE BUCUREŞTI
Serviciul hitreţinerea, Amenajare Spaţii Verzi şi Tratamente Fitosanitare
Denumire Unitate: Jardiniere şi alveole Dâmboviţa (situate intre verticala taluzului amenajat şi trotuarul de beton pe porţiunea Eroilor - Camera de Comerţde pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Bucureşti

FISA 1 - Arbori inclinati
in urma studiilor de teren au reiesit 11. bucati de arbori inclinati (in pastilele de-a lungul Dambovitei), pe traseul de la Eroilor pana la Camera de Comert, peambele parti ale Dambovitei - propusl spre defrlsare.

Nr. Wcalizare spaţiu TIp de spaţIu Punct Localizarea Specla Caraderlstlcile Arbore in Aitore AIta sltuaţie in care FotoCfl, verde verde in care vulnerabll arborelui ĺn cadrul arborelui arbarelui declln uscat arborele necesjtä
se află spaţšului uerde ţdlametru/cm, bicloglc 8O% - defrlşarein regIm dearborele inălţime/h) tOO% urgenţâ

Alveole Damboviţa 1 ex.
de la Unirii inspre Carosabli, spre Eroilor, Platanus 0= Bcm,

i Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (platan) h= 4m
Alveole Damboviţa 1 ex.
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, Platanus 0= Scm,

2 Eroilor Alueola pietonal partea dreapta sp (platan) h= Sm
Alveole Damboviţa 1 ex
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, Platanus = Bcm,

3 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (platan) h= 5m ĺ2Alveole Damboviţa 1 ex.
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, Platanus 0= lOcm,

4 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (platan) h= Gm
Alveole Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, 1 ex, Tilia 0= 2Ocm,

5 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) h= Gm i3Alveole Dambovięa 1 ex
de la UniriI inspre Carosabll, spre Eroilor, Platanus 0= Bcm, I

6 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (platan) h= 4.Sm i4Alveole Damboviţa 1. ex.
de la Unirii inspre Carosabil, spre Erollor, Platanus = lOcm,

7 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (platan) h= Sm i5Alveole Damboviţa spre Camera de
de la Unirii inspre Carosabll, Comert, partea 1. ex. Tilia 0= 25cm,

8 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (tei) h 5m iGAlveole Damboviţa spre Camera de 1. ex.
de la Unirři inspre Carosabll, Comert, partea Platanus 0= lQcm,

9 Camera de Comen AWeola pietonal dreapta sp (platan) h= 5m
Alveole Damboviţa 1 ex
de ła Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, Platanus O= lOcm,

10 Eroilor Alveola piétońáF Rsnga sp (platan) h= Em i7Alveole Damboviţa 1 ex
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, Platanus 0= lOcm,

13. Eroilor Alveola pletonal partea stanga sp (platan) h= 4m

c

r
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Compania Munidpală

‚SV ÎNTREŢINEREA ARBORILDRI ! şi SPAŢIULUI VEROE BUCUREŞTI
Serviciul intreţinerea, Amenajare Spaţii Verzi şi Tratamente FitosanitareDenuniire Unitate: )ardiniere şi alveole Dămboviţa (situate intre verticala taluzului amenajat şi trotuarul de beton pe porţiunea Eroilor - Camera de Comerţ de
pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Bucureşti)

FISĄ 2 - Arborl uscaţl SO% - 100%ln urma studiilor de teren au r&esit 54 bucati de arbori uscati (in pastilele de-a lungul Dambovitei), pe tronsoanele de la Unirii - Eroilor partea dreapta si Unirii
- Camera de Comert pe partea dreapta Dambovitei - propusi spre defrlsare.

ľ;- ‘ý

Nr. Wcallzare spaţiu Tip de spaţlu Punct Locallzarea Specia Caracteristlcile Arbore in Arbore AIta sštuaţle in care Foto
Ot. verde verde in care vulnerabll arborelul in cadrul arborelul arborelul declin uscat arborele necesităse af]ă spaţlulul verde (dlametru/cm, blologlc 8Q% - defrişare in regim dearborele

inălţime/h) 100% urgenţăAIveole Uamboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, 3. exÎilia 25= lQcm,i Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp ttei) h= 4-5m 100% Al
Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, l ex. Tilia2 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tel) = lOcm, h= Gm; 100%Alveole Oamboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, 3. ex. Tilia3 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) 25= lOcm, h= 4m; 1OD%Alveole Damboviţa
de la Unirii Tnspre Carosabil, spre Eroilor, 3. ex, Tilia 25= lOcm,4 EroIlor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) h= 4tii 100%Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, 1 ex. Tilia iă= lOcm,5 Erollor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) h 3m t0D%Alveole Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, 1 ex. Tilia6 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (teil ®9lGcm, h 5m; 100%Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, 1 ex. Tilia7 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) ®= lOcm, h 4m; 100%Alveole Damboviţa

l ex.de la Unirii inspre Carosabll, spre Eroilor, Platanus 25= 8cm,8 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (platan) h Sm lQ0%Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor 1 ex. Tilia 25 4Ocm,9 Eroilor Alveola pletonal partea dreapta sp (tei) h Bm 95% Bl
Alveole Damboviţa

l ex.de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, Platanus 25= Scm,lO Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (platan) h= 4m 95%o Alveole Damboviţa
de la UnlrlI inspre
Eroilor11 Alveola

Carosabil, spre Eroilor, 1 ex. Tilia
pietonal partea dreapta sp (tei) 25= lScm, h= Gm; 8O%Alveole Dambovlţa

de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, 1. ex. Tllia12 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) = lScm, h= 5m;
C1

Alveo)e Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, 3. ex. Tilia 25= 2Scm,13 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) h= 7m l00%Alveole Oamboviţa
de la Unirii inspre CarosabiĘ spre Erollor, 1 ex. TiIia14 EroIlor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) 21= 3Ocm, h= 6m; 100%AWeole Oamboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, 1 ex. Tilia15 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) ®= 2Ocm, h= 6m; 100%Alveole Oamboviţa

1 ex.de (a Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, Platanus 25= l5cm.16 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp Iplatan) h= Gm 90%



o
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Alveole Damboviţa
j= lScm, h=4Sm;de Ia Unirii Tnspre Carosabil, spre Eroilor, 1 ex. Tilia17 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) 959'AWeoIe 0amboiţa

de Ia Unirii inspre Carosahil, spre Eroilor, l ex. Tilia 0= 2Ocm, h4Sm;l8 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) 95%Alveole Damboviţa
dea Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, 1 ex. TiIia19 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp ttei) 1 2Otm, h=4Sm; 95%AIveole Damboviţa
de la Unirii tnspre Carosabil, spre Eroilor, 1. ex. Tilia20 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) $= lScm, h=4.5m; 95%Alveole Damboviţa
de la Unirii Tnspre Carosabil, spre Eroilor, 1 ex. Tilia 0= lScm,21 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) h= 3.Sm 1009'Alveole Damboviţa

1 ex.
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, Platanus 0= lOcm,22 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (platan) h= 6m 90%Alveale Damboviţa
de la Unirii înspre Carosabil, spre Eroilor, 1 ex. Tilia = l5cm,23 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp ţtei) h= 45m 100% 01Álveole Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabll, spre Eroilor, 1 ex. Tilia24 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) 5= l5cm, h=4.Sm; 1009' D1Alveole Oamboviţa
de Ia Unirii řnspre Carosabil, spre Eroilor, 1 ex. Tilia25 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) 0= lScm, h= 4Sm; 1009'Aiveole Damboviţa
de Ia Unirii Tnspre Carosabil, spre Eroilor, 1 ex.Tilia

26 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) Q= lOcm, h= 4m; 100%Alveole Damboviţa
de )a Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor, 1 ex. Tilia27 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) 0= lOrm, h 5m: 1009'Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilar, llex. Tilia28 Eroilor Alveola pietonal partea dreapta sp (tei) ®= lOcm, h= 6m; 100%Alveole Damboviţa spre Camera de 1 ex.
de la Unirii inspre Carosabil, Comert, partea Platanus 0= lOcm,29 Camera de Comert Alveola pletonal dreapta sp (platan) h= Sm 859' F1Alveoie Damboviţa spre Camera de
de la Unirii inspre Carosabil, Comert, partea 1 ex. Tilia 0= lScm,30 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (teil h= 45m 1009'Alveole Damboviţa spre Camera de
de Ia Unirii inspre Carosabil, Comert, partea 1 ex. TiIla = l5cm,31 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp {tei) h 6m 1009'Alveole Oamboviţa spre Camera de
đe Ia Unirii inspre Carosabil, Comert, partea 1 ex. TiliaCamera de Comert Alveola pletonal dreapta sp (tel)

0= 2Ocm,
h= 6mAlveole Oamboviţa spre Camera de

de Ia Unirii inspre Carosabil, Comert, partea 1 ex. Tilia 0= lScm,33 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (tei) h=8m 1009'

100%

Alveole Damboviţa spre Camera de
de la Unlriš inspre Carosabil, Comert, partea 1 ex.Îilia 0= 2Ocm,34 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (tei3 h Bm 100%AIveoIe Damboviţa spre Camera de
de Ia Unlrh inspre Carosabil, Comert, partea 1 ex. Tilia ®= lCcm,35 Camera de Comefl Alveo)a pietonal dreapta sp (tei) h 4m 100%Alveole Oamboviţa spre Camera de
de la Unirii inspre Carasabil, Comert, partea 1 ex. Tilia 0= lScm,36 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (tei) h= 6m 1009'Alveole Dambcviţa spre Camera de
de la Unirii inspre Carosabil, Ccmert, partea 1 ex. Tilia 0= ZOcm,37 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (tei) h= 7m 100%Alveole Damboviţa spre Camera de
de Ia Unirii nspre Carosabil, Comert, partea 1 ex. Tilia 0= 2Scm,38 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (tei) h= 6m — —— 100% G1
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AlvwIe DambDviţa spre Camera de
de Ia Unirii inspre Carcsabil, Comert, partea 1 ex. TiIia Ş$= 3Scm,39 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (tei) h= 6m 100% H1Alveole Đamboviţa spre Camera de
de Ia Unirii inspre Carosabil, Comert, partea 1 ex.lilia —25cm,40 Camera de Comert Alvecla pietonal dreapta sp (tei) h= 4mAłweole Damboviţa spre Camera de
de Ia Unirii inspre Carosabil, Comert, partea 3. ex. Tilia Ç3= ZScm,41 Camera de Comert Alveala pietonal dreapta sp (tei) h= 6m 90% 11Alveole Damboviţa spre Camera de
de la Unirii inspre Carosabil, Comert, partea 1 exTilia 23= 2scm,42 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (tei) h= Sm 90%Alveole Dambcviţa spre Camera de
de Ia Unirii inspre Carosabil, Comert, partea 3. exT,iia = 30cm,43 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (tei) h= 7m 90%Alveole Dambcviţa spre Camera de
de Ia Unirii tnspre Carosabil, Comert, partea 1 exTilia 5= lScm,44 Camera de Comert Alveala pietonal dreapta sp (tei) h= 4m 90%Alveole Damboviţa spre Camera de
dea Unirii inspre Carosabil, Comert, partea 3. ex. Tilia 23= 2Ocm,45 Camera de Comert Alveola pletonal dreapta sp (tei) h= 4m 100%AlveoIe Damboviţa spre Camera de
dela UnIrii Tnspre Carosabil, Comert, partea 3. ex. Tilia 23= 2Ocm,46 Camera de Comert Alvecla pietonal dreapta sp (tei) 1= 7m 100%Alveole Damboviţa spre Camera de
de Ia UnIrii ¶nspre Carosabil, Comert, partea 3. ex, Tilia 23= lOcm,47 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (tei) h= 5m 100%Alveole Damboviţa spre Camera de
de la Unirii nspre Carosabil, Comert, partea 1 ex. Tilia 23= 2Scm,48 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (tei) h 5m 100%Alveoże Damboviţa spre Camera de
de la Unirii inspre Carosabil, Comert, partea 1 ex. Tilia = lScm,

49 Camera de Comert Aţveola pietonal dreapta sp (tei) h= 7m 100%Alveole Damboviţa spre Camera de
de la UnIrii inspre Carosabil, Comeq, partea 1 ex. flhia = 3Qcm,50 Camera de Comert Alveola pietonal dreapta sp (tel) h 4m 100%Alveole Damboviţa spre Camera de
de Ia UnIrii inspre Carcsabil, Ccmert, partea 1 ex, Tilia 23= lScm,

51 Camera de Comert Alveala pietonal dreapta sp (tel) h= 4m 100%Alveole Dambcviţa spre Camera de
de Ia Unirii inspre CarasabiĘ Comert, partea 1 ex. Tilia 23= lScm,

52 Camera de Ccmefl Alveala pietanal dreapta sp (tei) h= 4m 100%Alveole Damboviţa spre Camera de
de la Unirii înspre Carosabil, Comert, partea 1 ex. Tilia = 3Ocm,

53 Camera de Ccmert Alveala pietonal dreapta sp (tei) h= 4m 90%Alveole Damboviţa spre Camera de 1 ex.
de Ia Unirii inspre Carosabil, Comert, partea Platanus l5cm,

54 Camera de Ccmert Alveota pietonal dreapta sp (platan) ln 6Sm -
- 90% J1

(



o

o



Compana Munkipalä

I ÎNTREŢINEREA
!: si SPAŢIULUI VERDE BUCUREŞTI

Serviciul intreţinerea, Amenajare Spa;ii Verzi śi Tratamente Fitosanitare
Denumire Unitate; Jardiniere şi alveole Dâmboviţa (situate intre verticala taluzului amenajat şi trotuarul de beton pe parţiunea Eroilor - Camera de Comerţde pe raza ađministrativ - teritoriată a Municipiului Bucureşti)

FISA 3 - Arborl uscaţl 8O% - 100%In urma studiilor de teren au reiesit 33 bucati de arbori uscati (in pastilele de-a Iungul Dambovitei), pe tronsoanele de Ia Unirii - spre Eroilor partea stangasi Unirii - spre Camera de Comert pe partea stanga a Oambovitei - propusl spre defrisare.

Nr. Localizare spaţiu Vp de spaţiu Punct Locallzarea Specla Caraderlsticlle Arbore in Arbore NU situaţie in care FotoCrt, verde verde in care vulnerabil arborelui in cadwl arborelul arborelui declln uscat arborele necesluse aIiă spaţlului verde (dlametru/cm, blologlc 8O% - defńşare in regim dearborele inălţlmefh) 1QO% urgenţă
Alveole Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia = lOcm,1 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) lw 5m 100% K1Alveole Damboviţa
de Ia Unirii înspre Carosabii, spre Eroilor - 1 ex. Tilia2 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp ţtei) 9 Bcm, h 3m 100% K1Alveole Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia

3 Erollor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) 25 Gcm, h 3m; 100%Alveole Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia4 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) = Scm, hr 3m 100%Alveole Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia

5 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) ÇZia lOcm, h 4m 100% ŁlAlveoie Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia

6 Erollor Alveola pietbnal partea stana sp (tei) 23z 6cm, h= 3m;Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. thia

7 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) q lOcm, h= 4m; 85% M1Alveole Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia

8 Eroilor Alveola pietonal partea stana sp (tei) ®= l3cm, h= 4m; M1Alveole Damboviţa
de Ia Unlrii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia

9 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) = llcm, h= 4m; 85%Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabll, spre Eroilor- 1 ex. Tilia

)1O Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) = lOcm, ha 4m; 85%Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia

11 EroIlor Alveola pletonal partea stanga sp (tei) gl= Gcm, h=3m; 100%Alveole Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia

12 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) = Bcm, h=4m; 100%Alveole Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia

13 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) = Bcm, h=4m; 100%Alveole Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. T'lia

14 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) fl$= Bcm, h=4m; 100%Alveoie Damboviţa
de la Unlrii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia

15 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) ®= 6cm, h=3m; 100%Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1. ex. Tiiia

16 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) Gcm, h3m 100%
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Alveole Damboviţa
de la Unirii înspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia17 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) = Gcm, h=3m; 100%Aleole Damboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia18 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) tt Gcm, h=3m 100%Alveole Oamboviţa
de Ia Unirii Tnspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia19 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tefl tt 6cm, h3m 100%Alveole Oamboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia ţó= lOcm,20 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) h=0lSm; 100%
A)veole Damboviţa

1 ex.de Ia Unirii inspre
PlatanusEroilor Carosabil, spre Eroilor-
sp (platan)21 Alveola pietonal partea stanga ç1= 6cm, h=3m; 100%AWeoIe Damboviţa
1 ex,de Ia Unirii inspre

Carosabil, spre Eroilor - PlatanusEroilor
Alveola pietonal partea stanga s (latan) Çl= Gcm, h=3m; 100%Alveole Đamboviţa

de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia23 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) O 15cr, h=Gm; 100% N1
Alveole Đamboviţa
de Ia Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Îilia24 Erollor Ąlveola pietonal partea stanga sp ttei) = 11cr, h4m; 1CO%Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre EroIlor - 1 ex. Tilia25 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) 0= Bcm, h=3m; 100%Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre CarosabiĘ spre Eroilar - 1 ex. Tilia26 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) 0= 6cm, h=3m; 100%Alveole Damboviţa
de la Unirii tnspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. lilia l27 Eroilor Alvebla pietonal partea stanga sp (tei) 0= llcm, h=4m 100%Alveole Damboviţa
de la Unirli inspre Carosabil, spre Eroilar - 1 ex. Tilia2& Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tel) 0= llcm, h4m; 100%Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 3. ex. Tilia29 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tel) 0= 6cm, h=3m 100%Alveole Damboviţa
de la UnIrii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 eL Tilia30 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tel) 0= l3cm, h=4m; 100%Alveole Damboviţa
de la Unirii inspre Carosabil, spre Eroilor - 1 e Tilia31 EroIlor Alveola pietonal partea stanga sp (tel) 6cm, h=3m 100%Alveole Damboviţa
de la Unirii înspre Carosabil, spre Eroilor - 1 ex. Tilia32 Eroilor Alveola pietonal partea stanga sp (tei) = lOcm, h3m; 100%
Alveole Damboviţa

1 ex.de la Unirii tnspre
Platanusl Carosabil, spre Erojlor

- l
ror or

Alveola pietonal partea stanga
sp p atan

0= 6cr, h=Sm; 100%

(
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Ľ,
În urma deplasării în teren efectuată de către inspectorul Direcţiei de Mediu din data

de 27.08.2018, Ia diferite Iocaţii din sectorui 5, s-a inventariat in plantaţia de aliniament a
soselei Antiaeriană, următorul material dendrologic, în declin biologic avansat1 pentru
care cQnform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificăňle şi completărUe în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
H.C.G.M.B. 114)2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
Defriare:
Plantaţîa de aliniament a oseIei Antiaeriană, în faţa căminului mHitar Crizantema:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 030 cm, h 12 m — cu scorbură profundă Ia bază, cu cilindru central
Iipsă, despicături multiple pe trunchiul, Iipsă scoarţă
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 40 cm1 h 4 m — cu cilindru central Iipsă pe toată Iungimea
trunchiului i scoarţa Iipsă parţial,
PIantaa de aliniament a soselei Antiaeriană, în dreptuI imobilului cu nr. 63:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 40 cm, h 8 m — cu scorburi multiple pe trunchiul putred,
Plantaţia de aiiniament a oseIei Antiaeriană, în dreptul imobiiuIui cu nr. 55 C:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 8 m — cu scorbură profundă Ia bază cu cilindru
central Iipsa
Plantaţia de alinîament a soselei Antiaeriană, în dreptui imobflului cu nr. 43:
- 2 ex. trunchiuri Fraxinus sp. (frasin)D 30 - 35 cm, h 1—1,2 m —uscate 100%
Plantaţia de aliniament a soseiei Antiaeriană, in dreptul imobilului cu nr. 33:
- 1 ex. Acer şp. (arţar) O 30 cm, h 10 m — cu despicături multiple pe trunchi, flpsă scoarţă
pe toată lungimea trunchiului i ciuperci saprofite,
Plantaţia de a!iniament a oseJei Antiaeriană, în dreptui imobi!uíui cu nr. 23:
- 1 ex. Fraxšnus sp. (frasin) O 30 cm, h 8 m — cu scorbură profundă Ia bază şi ciuperci
saprofite

Bd, Regina EIabeta nr 47, cod paştal 050013, sedcr5, ucureşti, Romănla
TeI: 021305 5500
htIpUwwN.pmbro



tučme avizate se executa pńn ri]a adrrĺutisrrätorului iegai al terenului Primăia
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării 38 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia1 în funcţie de specie), 8 în Iocul celor defrişaţi, după extragerea sistemeíor
radiculare ale arborilor i alte 30 exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii
sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.
114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018— primăvară 2019.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 8 ex.arbori (2 ex. uscate 100% şi 6 ex. în decĺin biologic)

DIRECTOR EXĘQUIř,
Simona-M

ť)
Inocmu,

‘.4.. -‘T Insp. Florentina POPESCUISex.na.o9.2018

24, SEP
prezentui auiz a fost postat pe siIe-ui PMB
(http.U.pmb.roľIn$titutíifoĂmariaIdirecUi/direc rn.ajlavize arboň in consułwre/avize prbori in consultare.php), pe data

de

Ed. Reia Esabeta rr. 47, ccd poal 05c013. seçtcr5. Buc.jreşli, Ranaa

Tel:021.305 5500 int 4016
htlp./twww.pmbro
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CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. BB, sector i

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oWiceaes5.ro
- Inspectoratul General aI Poliţiei Române — Serviciul Administrativ
Str Mihai Vodă nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3265/19.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1623924/14.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3794/15.052018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în apropierea sediului
inspectoratuiui Generai aI Poliţiei din B-dul George Coşbuc nr. 83 - 85, sector 5, vă facem

cunoscut că Ia verifcăriIe efectuate pe teren în data de 14.08.2018 s-a inventariat următorul

material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcările şi completările în
vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

l
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronament&or, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eĺiminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiVi meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate:
Aiiniament stradaI Bulevardul George Coşbuc — în Iateralul clădifli inspectoratului:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=20 - 50 cm, h= 7 - 12 m
1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=70 cm, h 14 m

— In faţa intrăii în clădirea inspectoratului Ia interscţia şoselei VÎiIor cu Bu(evardul

George Coşbuc:

_____

- i ex. Fraxinus sp. (frasin) 0= 50 cm, h= 12 m
Aliniament stradal şoseaua ViHor — în Iateralui clădirü inspectoratului:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0= 25 cm, h= i 0 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0= 35 — 80 cm, h= 10 - 12 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In faţa intrăü în clădirea inspectoratului Ia ínterscfia şoselei ViUor cu Bu(evardul

George Coşbuc:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0= 12 cm, h= 4 m - cu scorbură Ia aprox. 1 m pe trunchi, cu
cilindrul central putred
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=25 cm, h= 12 m - cu scorbură Ia colet, cu cilindrul central
putred
Aliniament stradal şoseaua VüIor— în Iateralul clădirU inspectoratului:
- i ex. Aesculus sp. (castan) 0 40 cm, h= 9 m - cu scorbură profundă Ia coiet, cu

cihndrul central Iipsă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

25. SEP 2O1
Nr. 379411I1623924 2018
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Bd. Rega EIabeLa nr 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, RomIa

Tel; 021 305 5500
hltpitwm,pmb m



- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0= 50 cm, h= 10 m -uscat 80% - cu scorbură profundă Ia
aprox. 2m pe trunchi, cu cilindrul central lipsă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului ALPAB,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia F-I.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa in orice perioadă a anului

• defrişarea şś scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evąarea produceršš
de evenimente cu urmări nedońte şi crearea conđiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obIigaa plantării a 19 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), 4 ex. în iocul celor defriaţi şi 15 ex. în alveolele Iibere din aliniamentele
administrate de ALPAB, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de piantare din toamna anuiui 2018 - primăvara anului 2019.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren
a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aphca sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Deţrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaĺetare — i O ex. arbori
Defrişare — 4 ex. (3 ex. în declin biologic şi un ex. uscat 80%)

o

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU 5 ex.i17.09.2018

2 SEP 2018

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

4-

z

o

prezentul aviz a fost poştat pe site-uI PMB
(htto.I/w.omb.rc/instituIii/ońmańa/direcUi/directia mediu/avize arboh in ccnst1tare/avize arboň in consultare.ohp), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănla
Tet 021.3055500 int. 4016
httpiiwww.pmb.m
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Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. g -11, sector 5
office(âaes5.ro

În urma deplasărü în teren efectuată de către inspectorul Direcţiei de Mediu din data
de 27.08.2018, Ia diferite Iocatii din sectorul 5, s-a inventariat în plantaţia de aliniament a
oseIei Antiaeriană, următorul material dendrologic, în đeclin biologic avansat, pentru
care conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocąlităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea aIveoIeIo stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
Defriare:
Plantaţia de aliniament a oseIei Antiaeriană, în faţa căminuiui mifltar Crizantema:
- 1 ex. Acersp. (arţar) 030 cm, h 12 m — cu scorbură profundă la bază, cu cilindru central
Iipsă, despicături multiple pe trunchiul, Iipsă scoarţă
- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 40 cm, h 4 m — cu cilindru central Iipsă pe toată Iungimea
trunchiului i scoarţa Iipsă parţial,
Plantaţia de aliniament a soselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 63:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) @ 40 cm, h 8 m — cu scorburi multiple pe trunchiul putred,
Plantaţia de aliniament a oseIei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 55 C:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 8 m — cu scorbură profundă Ia bază cu cilindru
central Iipsa
Plantaţia de aliniament a oseiei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 43:
- 2 ex. trunchiuri Fraxinus sp. (frasin) 0 30 - 35 cm, h 1 — 1,2 m — uscate 1 00%
Plantajia de aliniament a soselei Antiaeriană, în dreptul imobflului cu nr. 33:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 30 cm, h 1Dm — cu despicături multiple pe trunchi, Iipsă scoarţă
pe toată Iungimea trunchiului i ciuperci saprofite,
Plantafia de aliniament a oseIei Antiaeriană, în dreptul ímobflului cu nr. 23:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h 8 m — cu scorbură profundă Ia bază i ciuperci
saprofite

Nr 2018

Bd. Regu,a Eflsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar5, Bucureşti, Român
TeI: 021.305.55.00
httpi/www,pmbro



Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru deüişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării 38 ex.
arbori tineri cu balot đe pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înâlţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), 8 în Iocul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor
radiculare ale arbońlor i alte 30 exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii
sau în alte zone deficitare de pe raza sectowlui cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.
114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvară 2019.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 8 ex. arbori (2 ex. uscate 1 OO% şi 6 ex. În declin biologic)

Întocmit
Insp. Florentina is exJlB.09.2018

2 LiE

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

prezentul aviz a fcst postat pe ste-uI PMB
(htIp:11pmb.roľ,nstitutiilnrtmarialdireçiiUďireçtia medlulavĺze arbori In consńtar&avize arbod in ccnsullare.php), pe đata

de
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Direcţia de Mediu
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CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investtţh Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

officeaes5.ro

-Doamna I

Str. - sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită

prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate in teren în perioada

iunie - august împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat

materiaul dendrologic din avizul 718611369305104.12.2015 situat in plantatia de aiiniament a

străzii Trompetului Ia nr. 47, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:

Alinîament stradal ?n dreptui nr. 47:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 40 cm, h 12 m reducerea la 1/4 din volumul

coronameniului de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminădi dscului de frángere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiLii meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurilor uscate

Bd. Regiia EJabeta rr 47, cod poşlal 05V013, sector 5. aiangi, Rnk

TeI: 021 2Q5 55.00
hltp;iÍnw.pmbro



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU 15 exJ2O.09.2018

ąSEP î81

prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB

(htIp:I1.pmb.roRnstituĹiiIpńmariaĺdirectiiIdírectia mediu/avize arbori in consultarelavize arbori in consultare.php), pe data de

Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cad poştalO500l3, sector5, Bucureştl, România
Tel: 021.3055500 ht. 4016
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Direcţia de Mediu ‘

POMAN IA
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Nr. 3155 - 1(1619451I

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11 sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc M184
Str. Bârcă nr. 2, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate in teren în perioada
iunie - august împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a jeinventariat
materialul dendrologic din avizul 279011330976í23.07.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului M184 din str. Bârcă nr. 2, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meieo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate:

— Spaţiul verde faţă bloc:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 5ü - 8Ocm, h 14 - 16m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 4Ocm, h 12m
- 3 ex. Prunus sp. (corcodus) e 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 3Ocm, h 12m

Spaţîul verde spate bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 20 cm, h 8 m
- 1 ex. pom fructifer bitulpinal 020—25 cm, h 10- llm
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 3Ocm, h 12m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 2Ocm, h 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 4Ocm, h 12m - aplecat periculos spre stradă - reducerea

1ď1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiunĘ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor în vederea eliminărü riscului de ĺrângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate

Bd. Regina EIabeta nr. 47, cod paştal 050013, sedor5, Bucureşti, Romiia

TeI: 021.305.55.00
htlpu/wI.pmb.m



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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prezentuI avi2 a fost postat pe site-uI PMB
(htIpiiwwwpmbrolinstitutiilprimarialdireçtiiĺdireçtia mediu/avize arbori n consuItareiavize aWori n consultare.pho), pe data đe

Spaţiul verde Iateral bloc:
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 - 4Ocm, h 12 - 14m
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) e 2Ocm, h lOm

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor
aeriene, 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 (primăvară-toamnă) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă
2018 — primăvară 2019.

Toaleiare — 1 8 ex. arbori

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5 exJ2O.O92018

Bd. Regina Elisabe(a nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucurtşti, Romănia

ToI; 021.305.55.00 int. 4016
httpilwwv.pnb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1115 Dl5 I SÄPBATCPIM IMP PEUNÂ

Nr. 3155 -5116194511

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibhturi nr. 9 -11, sector 5
ofÉicecäaes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc M94 ‚ sc. 1 i sc. 3
Str. Ene Modoran nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care l
se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
veriflcate în teren în perioada iunie - august împreună cu un reprezentant AES,
vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul
203011323611/25.06.2015 situaţi în spaţiul verde al blocului M 94 sc. 1 i sc. 3
din str. Ene Modoran nr. 6, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, reavizăm:

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu

aplicama Iucrăńlor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabÜe şi
eliminarea ramurilor uscate:
Spaţíul verde faţă sc 3:

- 1 ex. Acer negundo (artar) O 6Ocm, h 12m
- 3 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) O 20 - SOcm, h 10 - 12m

Spaţiui verde Iateral sc. 3:
- 2 ex. pomi fructiferi O 20 - 3Ocm, h 8 -9m

Bd. Regina EIabeta nr 47, ad poştal OSOOfl. sector5. Bucureşli. Rom&a

TeI: 021305 5500
httpJIwvJpmbm



Spaţiul verde faţă sc. 1:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 4Ocm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 5Ocm, h 12 m
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) e 20 - 5Ocm, h 10 - 12m

- 1 ex. Populus sp. (plop) e 5Ocm, h 14m reducerea Ia 1/3 din volumul
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a
coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde spate sc. 1:

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 - 5Ocm, h 12 - 14m
- 4 ex. pomi fructiferi e 2Ocm, h 8- lOm
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 5Ocm, h 14m

Spaţiul verde Iateral sc. 1:
- 10 ex. pomi fructiferi e 15 - 25cm, h 6 -8m
- 2 ex. Acer negundo sp. (artar) e 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Robinia sp. (salcăm) O 2Ocm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 2Ocm, h 12m
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 60 cm, h 14m - Reducerea Ia 1/2 din

volumul coronamentului de mari dimensŕunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de -o
echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia
condiVi meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate sc.3:

- 1 ex. Acer sp. (artar) e 2Ocm, h 12m — cu scorbură Ia bază i cilindrul
central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuăndu
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedohte şi crearea condiţiilor
pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Bd. Rega Elisabeta rw, 47, cad pofll 050013, sectur5, BUcureşii, România

TeI: 021.30555.00 äit. 4016
hup:flwww.pmb.ro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm
şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI
blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi,
în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului
2019.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării in teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor
aplica sancţiuni cort 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 propietari 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 se va executa în prima perioada optima de execuţie
din toamnă 2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 35 ex. arbori
Defriare — 1 ex. arbore în decIin biologic

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU i 5 exJ2O.092018

2Ojg

prezentul aviz a fost postat pe site.uI PMB
(hItp//pmbroiinsIítutiiinhmaraJdirecIi/directřa mediulavize arbori in consultare/avize arbori in consultare,ohp), pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd, Regiia EIabeW nr 47, cod poştalOSOOl3. sedor5 Bucureşti, Rom&ila
ţeI:021.305.55.OO int. 4016
hupilwww.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
191B 2OIBI SÂPBÄtOPIM IM[LJNA

CĂ TRE
ADMINISTRATIA FONDULUi IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Referitor ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr.

4144/21.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Nedeia ‚ sectrul 5 ‚ vă facem

cunoscut că Ia verif]carea efectuată pe teren în data de 21 .09.2018 s-a inventariat următorul

material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi compietările

ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:

În curtea imobilului din str. Nedeia: I
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 50 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului

de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminăru riscului de

frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor

uscate

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de

mari dimensiun cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminärü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor

uscate

- 1 ex. Acer sp. multitulpinal (arţar) O 10 - 15 cm, h 8 - 9m - doar Iucrări de formare

coronament

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului AFI,

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

prevenire a accidente!or sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeielor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

4144!

Bd Regina EIabeta nr. 47, cr4 poştal 050013, sedor5, Bucuregi, Románia

TeI; 021.305 5500
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arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegai ai terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru a putea efectua într-o perioada cât mai scurtă vizita în teren, este necesar să

precizaţi in solicitare datele de contact ale persoanei care deţine cheile imobilului.

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

Toaletare — 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simoi na POPA

I Întocmit

Insp. Florentina POPESCU i 5 ex124.092018

2015

prezentul aviz a fost postal pe siIe-ul PMB

(httpJkw.Dmb.ro/ÉnstitutiiiprimariaIdWectii/directia medlu/avize arboń in consuttaTeiavize arbod in consultare.php), pe da(a

de

Bd. Regina Etisabeta 1Ľ 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. Romk,ĺa

TeI:021.305.55.00 int. 4016
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;1:şj.:..

Direcţia de Mediu .

ROMANIA
191 9:n,El'ÄnnDIL.'M;EuNA
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Nr. 8205/1653769!

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
L

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aess.ro

- Doamna! -

Str. nr. 1, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 7830/20.08.2018, înregistrată Ia F.M.B cu nr.

1653769/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8205/24.08.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii

Constantin Vodă Ia nr. 19 - 21, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 21.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

A!iniament stradal nr. 15 - 21:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) 020 - 60 cm, h 10 - 14m

Aliniament stradal nr. 18 - 20:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) 020 - 40 cm, h 12 - 14m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, şeçtor 5, Buçureşti, Románia

TeI: 021.305.55.00
http:flwww.pmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeleior

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratowl 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.

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

Toaletare —5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

•

Întocmit,

Insp. Florentína POPESCU / 5 exJ24 .09.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(httg;//www.pmb.ro!institutiiĺprimarialdfrectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in cnnsultare.php), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmânia
Tet 021.305.5500 int 4016
httpi/www.pmb.ro
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Nr. 8206, 821011653767, 1653757!

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aess.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului p 10, sc. 1 — administratorl
Str. Ileana Cosânzeana nr. 4, sector 5
- Domnul (
Str. sc. .‚ et. ‚ ap. 3, sector 5

Referitor Ia adresele AES nr. 7838/20.08.2018, 7412/02.08.2018, înregistrate Ia
P.M.B cu nr. 1653767/23.08.2018, 1653757/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
5206/24.08.2018, 8210/24.08.2018 prin care ne soflcită emiterea avizului de specialitate
pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului P 10, sc. 1 din str. Ileana Cosânzeana nr.
4, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 21 .08.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aviżăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumuĺui coronamentelor de mari dimensiun4

de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
- 1 ex. Acersp. (arţar) 020 cm, h 10 m
- 4 ex.Fraxinus sp. (frasin) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 20 cm, h 5 - 6 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 25 cm, h 6 m
Spaţiu verde bloc lateral sc. 3:
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) 015 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) 015 - 20 cm, h 8 - 10 m
Spaţiu verde bloc spate sc. 1:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) 0 10

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu . •.fl.

ŘOMÂNIA
Inla:flIgKÄEÄT3p;M iMPPEUNA

cu aplicarea Iucrărflor
a ramurilor Ia condiii

- 15 cm, h 10 - 12 m

Bd. Regina EŢisabeta nr. 47, cođ poştal C50013, sector5, Bucureşti, RomânEa

TeI: 021.305.55.00
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Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 30 cm, h 10 - 14 m — uscate 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, 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 verzí de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerU
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tänăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, Q
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului 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 toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

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

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

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 locatarilor.

Prezentul aviż are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emit&H pentru lucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 18 ex. arbori QDefrişare—2ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

ýţu ‘Ý Întocmit,
Insp Florentrna POPESCU i 5 ex /24092018

2*SEP 2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http;i/wwwpmb.ro/institutii/prhiiaria/directiiidirectia mediuiavize arbori in consultareiavize arbori in consultare.phy), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
IDŞB..201B I SĂPBĂTOOIM IMPPEUNÁ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spreştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

O office @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 73 - 75, sc. B — preşedinte
Calea 13 Septembrie nr. 75 - 79, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 7829/20.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1653762/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8208/24.08.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiul verde aI blocului 73 - 75,
sc, B din Calea 13 Septembrie nr. 75 - 79, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 21 .08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumuţui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărÜor

O de echflibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condíü
meteo nefavorabile şi eĺiminarea ramurflor uscate
Spaţiu verde bloc spate sc. B:
- 2 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar)0 15 - 20 cm,h 10 - 11 m(în dreptul Iocului de parcare nr. 7)
- 1 ex.Fraxinus sp. bitulinal(frasin) 0 io - 12 cm, h 10 - 12 m (în dreptul scărfl)
- 1 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar)0 20 cm,h 10 m (în dreptul scărfl)
Spaţiu verde bloc spate sc. B, Iateral str. Lanţului:
- 9 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20 - 30 cm,h iO - 12 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc spate sc. B, Iateral str. Lanţului:
- 2 ex. specie neidentifcată 06 - 10 cm, h 3 - 8 m — uscate 100%
Igienizare:
Spaţiul verde bloc:
- eliminarea vegetaţiei spontane cu 0 3 — 5 cm din faţa blocului formată din ailanthus sp.
(fals oţetar) şi a Iăstarilor Iacomi de Ia baza trunchiurilor arborilor din spaţiul verde din
spatele blocului, conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de
asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti

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

TeI: 021.305.55.00
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Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a reţelelor
aeriene, astfei

- toaietarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul bioiogic ai acestora (cu excepţia eflminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru piantarea de material
dendrologic tânăr

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurărU unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţfllor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia1 în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

La finaflzarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dhecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, in caz contrar se vor apflca sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

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

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 emiterfl pentru Iucrările de
toaletare, lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 13 ex. arbori
Defrişare—2ex. uscate 100%

Igienizare Q

DIRECTQR
Simona-M

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.09.201 B

25Ep zuía

EXECUTIV,

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htlp://vnw.pmbro/insţitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuftare.ph), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal C50013, sector 5, Bucureşti, Romána
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CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edifltare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Saiubrizare S.A.

O Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

otfice @ aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 46

Str. Malcoci nr. 3, sector 5

Referitor Ia adresele AES nr. 7415/02.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1653755/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8211/24.08.2018, prin care ne solicită

emiterea avizuiui de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 45 din str.

Malcoci nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intrávilanul Iocalităţiior cu

O
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaietare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiii

meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde bioc faţă sc. 1;

-1 ex. Ulmussp.(ulm)O2Ocm,h7m

- 3 ex. Ailanthus sp. (fais oţetar) 0 10 - 50 cm, h 10 - 14 m
(4'DIREC7(A%

- 1 ex.Cataipa sp. (catalpă) 020 cm, h 10 m DE MCOIU

-3ex. Acersp. (arţar)015-25cm, h 8-lOm .

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020 cm, h 10 m

Bd. Regina EIsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmánia ‘ł
TeI: 021.30555.00
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- 1 ex. Populus sp. (plop) o 50 cm, h 16 m - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentuiui

de mari dimensiunĄ cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia cond(ţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurUor

uscate

Spaţiu verde bloc faţă sc. 2:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 030 cm, h 10 m

- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, h 10 -12 m

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, Ii 10 m

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 15 - 20 cm, h 10 m

Spaţiu verđe bloc spate sc. 2:

- 3 ex. pomi fructiferi O 15 - 20 cm, li 4 - 5m

- 1 ex. Tilia sp. (teD 0 25 cm, h 8 - 10 m

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 020 cm, h 10 m

Spaţiu verde bloc spate sc. 1:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 045 - 50 cm, h 12 - 14 m

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020 cm, h 10 m

Spaţiu verđe bloc lateral sc. 1:

- 1 ex. Morus sp.bitupinal (dud) 030 - 50 cm, h 14 - 16 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:

- 1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) 0 14 cm, h 4 m — uscat 80%

Spaţiu verde bloc faţă sc. 2:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 25 cm, h 12 m — lipsă scoarţă, despicături multiple pe trunchi,

trunchiul putred la bază

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 25 cm, h 6 m — uscat 1 00% Q
Spaţiu verde bloc spate sc. 2:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 20 cm, h 7 m — cu twnchiul putred 70% şi despicat, cu

ciuperci sarofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

Bd. Regina E!işabeţa nr. 47, ccd paşta 050013, sectar 5, Bucureşti, Rcmána
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echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa În orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru piantarea de material

dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 14 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de

clădiri şi reţele de utilităţi, În perioada optimă de piantare din toamna anului 2018- primăvara

anuiui 2019.

La finaľzarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, În vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederiior adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

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.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de

toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 28 ex. arbori

Defrişare — 4 ex. arbori — 2 ex. uscate 80 - 100% şi 2 ex. în declin biologic

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.09.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http:Ywww.pmb.ro/instítutii!prŕmari&directfl/directia mediuĺavize arbori ín consultar&avize arbori in consuîtare.php), pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România ./
ŢeI: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro
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Nr. 821211653754/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă: (

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro

G
- Asociaţia đe proprietari a blocului 8
Str. Vigoniei nr. 2, sector 5

fleferitor Ia adresele AES nr. 7418/02.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1653754/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8212ĺ2408.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 8 şi
parcările aferente din str. Vigoniei nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 21 .08.2018, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiű
• rneteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor úscate

ln parcarea din faţa blocului:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 040 cm, h 14 m - loc parcare nr. 32
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 15 - 25 cm, h 10 - 12 m - Ioc parcare nr 36 - 37
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 - 50 cm, h 12 - 14 m - loc parcare nr. 42 - 44
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 50 cm, h 16 m - Ioc parcare nr, 16 reducerea cu 1/2 a
vclumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 10 m
Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25cm, h 14 m reducerea cu 1/4 a înălţimü coronamentului de
mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărä riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. sectar 5, Bucureşti, Rcmănia
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Spaţiu verde bloc faţă sc. 5:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 cm, h 16 m reducerea cu 1/4 a înălţimü coronamentelor de mari
dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscuíui de frângere şî
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiu verde bloc faţă sc. 6:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 cm, h 16 m reducerea cu 1/4 a inălţimü coronamentului de mari
dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 40 cm, h 16 m reducerea cu 1/4 a înălţimü coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor
uscate
Spaţiu verde bloc faţă sc. 7:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 40 cm, h 16 m reducerea cu 1/4 a înălţimü coronamentului de mari
dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü ńscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea şarpantei cu scorbură
Spaţiu verde bloc faţă sc. 8:

1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 25 cm, h 12 m
In parcarea din Iateralul blocului, sc. 8:
- 1 ex.Carpenus sp. (carpen) 020 cm, h 10 m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 15 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 15 - 40 cm, h 10-16 m - Ioc parcare nr 8
Spaţiu verde bloc spate:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 020-30 cm, h 12 - 14 m
- 12 Acersp. (arţar)0 15 - 40 cm, h 10 - 16 m
- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 — 50 cm, h 10 - 16 m reducerea cu 1/4 a înălţimä
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü rîscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiü meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurflor uscate
- 5 ex. Aesculus sp. (castan) 015 - 50 cm, h 12 - 14
- 6 ex. TiIia sp. (teflO 20 - 35 cm, h 12 - 14 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In parcarea din faţa blocului:
- 1 ex. Fraxinus sp, (&asin) 0 40 cm, h 10 m— uscat 100%
Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:
- 1 ex. pom fructifer0 15 cm, h 6 m — uscat 100%
Spaţiu verde bloc faţă sc. 7:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 050 cm, h 6 m— uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuui Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Bd. Regina Elişabeta nr 47, cod poştal C5c013, sector 5, Bucureşti, România
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului şi în alveola din parcare, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna
anului 2018- primăvara anului 2019.

La fínalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dkecţia 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 avizaţi 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, 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 emiterfl pentru Iucrările de
toaletare, lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 58 ex. arbori
Defrişare — .3 ex. arbori —uscate 100%

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

Întocmitv'EDIU
Insp. Florentina POPESCU/5 exJ24.09.2018

*

OM *

2Şp 1#j6'

prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
(http/ĺw.pmbroĺinstitutiiĺorîmari&directjUdiredja mediu/avze arbori in consultarefavize arbori in consultare.php), pe data de

-

-

__________
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CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generaiă Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. M184, sc. 1

Str. Bârcă nr. 2, sector5

- Domnul

Str. sector 5

& Referitor Ia adresa AES nr. 7839/20.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1653752/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8213/24.08.2018, prin care ne solicită

emiterea avizuiui de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din spatele blocului

M 184, sc. 1 din str. Bârcă nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 21.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi compietările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,

privind Normeie de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Spaţiu verde spate bloc, sc. 1:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 20 cm, h 10 m - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului

de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrărflor de echilibrare în vederea

Nr. 8213116537521
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eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiü meteo nefavorabfle şi

eliminarea ramurUor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborílor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiflbrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramuriloruscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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 locatarilor.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana?QRA Q
sta
Ę ILą ..ô
I( n
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% ( Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU i 5 ex./24 .09.201 B
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prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http:/ĺwww.pmb.ro/ínstitutii/prirnaraJdirectiiidirectia mediwavizo arbori in consultareiavize arbori in consultare.php), pe data de

ytfl4

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmânia 1'
TeI; 021.3055500int4016
http:i/www.pmb.ro

001



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului A 38
Str. Lt. CoI. Constantin Marinescu nr. 10, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 7824/20.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1653749/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8214/24.08.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiul verde aI blocului A 38 din
str. Lt. CoI. Constantin Marinescu nr. 10, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabUe şi eliminarëa ramuri/or uscate
Parcare Iateral bloc sc.1, Iocurile 1-6:
-4 ex. Acersp. (arţar)O 15-25 cm, h 8-12 m
Parcare spate bloc sc.2, Iocurile 1-6: ‚. 2

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 cm, h 10 m
-1 ex.Tiliasp. (teDO3Ocm,h 12 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc Iateral, între sc.1 i sc. 2:
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) 0 10 - 20 cm, h 8 - 9 m — uscat 100%
Parcare Iateral bloc sc.1, Iocurile 1-6:
- 1 ex. Acersp. (arţar) 030 cm, h 12 m —cu scorbură bazală, Iipsă cilindrul central
Aliniament stradal faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 020 cm, h 8 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

Bd. Regfna Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia
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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 tedtoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi inălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădid şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

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

Defrişarea arborilor avizaţi 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, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaietare — 7 ex. arbori
Defrişare — 3 ex. arbori — 2 ex. uscate 100% şi 1 ex. in declin biologic

o
Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex/24.09.201B

W€EP 2010

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana.ROPA

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htlp://vw.pmbroRnsritutiiĺprimariaJdirectiiĺďrecIia mediuiavize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp), pe data de

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureş, Románia
TeI: 021.305.55.00 int. 4016
httpi/www.pmb.ro



Nr. 8279116544071 C'Ť ®T2Q18

ŔOMÂNIA
101820181 SÁPBÁTDPIM MPaJNA

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V6, sc. 1 — preedinte
Calea 13 Septembrie nr. 241, sector 5

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectcr 5, BucureştĘ Rcmâna

TeI: 021305.55.00
httpi/www.pmb. ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Referitor Ia adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1654407/24.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8279/27.08.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului V6, sc.1
din str. Ćt 43 Septeribrt€ nŰ. i.44 1, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 21 .08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:

Toaletare:

O, Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun4 cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor la condiU
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25 cm, h 10 m
- 3 ex. Salix sp. (salcie) 0 15-25 cm, h 4 - 7 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 20 cm, h 10 m
Aliniament strađal:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30 cm, h 12 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, în faţa magazinului:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 10 cm, h 4 m — uscat 50%, înclinat 350 spre trotuar ‚ în
pericol de dezrădăcinare în partea opusă înclinărü
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 12 cm, h 5 m — uscat 50%, înclinat 350 spre scara intrare
bloc, în pericol de dezrădăcinare în partea opusă înclinărfl

flOt.80 Sd 0O1



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenuiui Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeieior
aeriene, astfel:

- toaietarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorui Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona' operaţiunilor, supravegherea execuţiei iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăieriior, În caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia piantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru twnchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia1 în
funcţie de specie), În spaţiui verde aI blocului, respectând distanţa regiementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

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

Defrişarea arborilor avizaţi 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 vizibii, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaietare — 8 ex. arbori
Defrişare —2 ex. arbori. în decün biologic

o
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MariaraPOPA

Întocmit,
Insp. Florentina is exn4o22o18

ŞSEE 2013

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(htlp://www.pmbroĺinstitutii/orimari&directiWdÉrect!a mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

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

Tel: 021.305.55.OOint. 4016
http://wwwpmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI it.::..:.:;
Direcţia de Mediu

ROMANIA
IDl8 201B i SÁOBÁmfl;'A IMPOELJNA

Nr. 8109, 883611652902, 1658567! o

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 15, sc. 7

Str. Toporaşi nr. 1 - 7, sector 5

- FamiIia -

Str. i nr. /‚bI. ‚ sc. ap. 4, sector

Referitor Ia adresele domnului' n i doamnei' înregistrate

Ia P.M.B cu nr. 1652902/21.08.2018, 1658567/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

8109/22.08.2018, 8836/10.09.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate

pentru arborU situaţi în spaţiul verde din faţa blocului 17, sc. 7 din str. Toporaşi nr. 1 - 7,

sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 21.09.2018, s-a

inventariat următorul material dendroiogic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor cu modificările şi

completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Spaţiu verde faţă bloc, sc. 7:

- 3 ex. TWa sp. (tei) O 20 - 30 cm, h 10 - 12m - Reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrărflor de echilibrare în vederea

Bd. Regina Elisabota nr 47, cad pcştal 050013, sectors, Bucureşti, România

TeI: 021.3055500
http;//www.pmb.ro



eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiö meteo nefavorabfle şi

eliminarea ramurflor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu,fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

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.

Domnul' are obligaţia, ca imediat 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.

To&etare —3 ex. arbori

DIRECTOR EXECU11V,

Simona-Mar[éńďPóPA
ţ

ĺĺ-2
ĺĺ.

Jntocmit,

Insp. Fiorentina POPESCU, 5 exJ .09.2018

ą1.OC 2O1

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http://www,pmb.roĺinsUtutii/primari&directii/directia mediWavize arbori in consultare/avize arbod in consultare,php), pe data de

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

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro
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PRIMÂRIAMUNCIPIULUI BUCUREŞD
tţe ţ

Direcţia de Mediu
POMANIA
ioíw,nza I SAPRSTOPIM IMQEUNÁ

05. OCI 2W8

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri.
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aess. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 2S
Sos. SăIaj nr. 253, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 7417/02.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

O 1653760/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8209/24.08.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 2S din
sos. Sălaj nr. 10, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in data
de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm;

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a valumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde Iateral bloc, spre sos. Sălaj:
- 2 ex. Quercus sp. (stejar) O 50 - 70 cm, h 14 - 16 m reducerea cu 1/4 a înăltimü
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de ťrângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii metëo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate

Q
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 12 m reducerea cu 1/4 a înălţimücoronamentuluide
mari dimensiunĄ cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea eliminărä riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţi meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate
- 2 ex. Acer sp. (arţar) 0 20 cm, h 12 m reducerea cu 1/4 a înălţimü coronamentelor de mari
dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiîü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramuruor uscate
- 1 ex. Prunus pissardi (corcodu rou) O 20 cm, h 10 m reducerea cu 1/4 a înălţimü
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde spate bloc, între punctul electric i punctul termic:
- 1 ex. pom fructifer 030 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 40 cm, h 6 m — înclinată Ia 450 spre soI - reducerea cu 1/2 a
volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

Nr. 82091165376W

Bd. Regina Đisabeta nr 47, cod poştal 0513, seclDr5, Bucureşti, Rcmánia

TeI: 021305.5500
hLtp://www.pmbro



vederea eliminariî riscului de frängereşipräbus?re a ramunlor la concüjü meteo nefavorabfle
si e?iminaraa ramurilor usca

h 4 -2afnxinus sp.
-1 ex Robiniasp (frasin)O2Ocm,řil2m - tt
-6ex.Acersp.(arţar)030-5Ocm,h 12-14m
Parcare spre sos. Sălaj:

4'
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 25 cm, h 12 m
- 3 ex. Acersp. (arţar)O 30 - 35 cm, h 12 - 14m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Parcare spre sos. Sălaj:
- 1 ex. Prunus pissardi (corcodus rosu) 0 20 cm, h 1O m — cu trunchiul putred Ia bază, în
pericol de prăbuire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbotelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, unul în alveolă parcare ‚ în Ioculcelui defriat,
respectând distanţa reglementată faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de
plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
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 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 emiterU pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim đe urgenţă.

Toaletare —23 ex. arbori
Defrişare —1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXĘÇLTJV,
Simona-Maií&na FÓA Întocmit,

02ijp4orentina POPESCU / 5 ex /29 0 2018

prezentul avIz a fo pcs )peite-uIPMB
(http://w.mb.roJiň9tutii/prk,,ari&djrectij/directia mediuĺavize arbori in consutlare/avize arbori in consuItareph), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar5, Bucureşti, Románia

Tet: 021.305,55.Ooint. 4016
httpiiwww.pmb.ra
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro

O
-Doamna . M

Str. ji nr ‚et. .ap. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 7821/20.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1653745/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8216/24.08.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în plantaţia de aliniament a străzii
Silexului, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
21.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Plantaţia de aliniament a străzii Ia nr. 1:
- 2 ex. Platanus sp. (platan) O 70 - 100 cm, ii 14 - 16 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabíle şi

Q eliminarea ramurilor uscate; exemplarul de O 70 prezintă o rană pe trunchi ce se va
proteja cu mastic
Plantaţia de aliniament a străzii Ia nr. 3:
- 2 ex. Platanus sp. (platan) O 50 - 90 cm, h 14 - 16 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aphcarea Iucrădlor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eIiminarea ramurflor uscate;
- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 80 cm, h 16 m- cu scorbură Ia bază atacată de acarieni -

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentu/ui de mari dimensiunŕ, cu aplicarea lucrări/or de
echilibrare in vederea eliminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramuruor Ia condiţii meteo
nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate; tratarea scorburei în vederea îndepărtărU
acarienflor i apoi protejarea acesteia cu mastic
Plantaţia de aliniament a străzii Ia nr. 5:
- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 70 cm, h 14 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiun4 cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărü risçului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate;

Bd. Rena Elsabeta rr, 47. ctd pcştal 05C013. sedor 5, Bucreşb, Rçmânia

TeI: 021.305.55.QO
hltp :J/www.pmb ro

Nr. 8216ţ1653745f



Plantatia de aliniament a străzii Ia nr. 7:
-3eanuss.(oatanO5O-7Ocnth14-15m- -Reducemaajlí4avrkmwlui
wmnameníeW c nrŤ ďlmenskmi, az aÝicaraa knăĎW s Tn 7 aned
eVrńińáňi ŕscLhďr őe lrângere şi pŕbuş7re a ramuh7or ia condŞ mezeo nelavomlfée şi.
eliminarea ramurUor uscate;

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuň de prevenira a accidentelor sau detedorarea constmcţîilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —9 ex. arbori

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona- riana POPA

Insp. Florentina
Întocmit
POPESCU i 5 ex./29, .09.2018

o

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(hţtp://wwwpmbro/jnstitutii/primari&dŢrectji/djrectja mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

Bd. Reqina Elisabeta nr. 47, cad poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.30555.00 int. 4016
httpiíwww.pmb.m

o
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CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Q
Spreştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 103

Calea 13 Septembrie nr 107, sector 5

- Doamna I

C nr. ‘,bI. et. ap. •‚ sector 5

Referitor Ia adresa doamn. înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1658516//07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8822/10.09.2018, princare ne solicită

O
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în parcarea din spatele blocului 103

din Calea 13 Septembrie nr. 107, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată

pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,

privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Scuar parcare spate bloc:

- 5 ex. Acer sp. (arţar) O 20 - 25 cm, h 10 - 12m - Reducerea cu 1/4 a volumului

coronament&or de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea

Nr. 882211658516/

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, Rcmânia

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



elimiďaň; tiscukń de Trân9ere gi präbqşire a ramuülor la wn&tü me?eo neÍavosbÄ? ;i

eflminarea mmuřöoruscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

•anului).

Precizăm că administratowl 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 Q
aplicându-se sancţiuni conform art. 6. pct. 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Doamna - . .. .. .a are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să

îI 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.

Toaletare —5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

E

Intocmit,

insp. Florentina is ex./27 .09.201 B

Ozoci ?
prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB

(http:/Áwwţmb.roiinstitutiiJprimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultareĺavize arbori in consuItare.ph), pe data da

d. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 021.3055500 int. 4015
http://www,pmbro
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Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Q
Spreştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibńturi nr 9 -11 sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 62

Str, Pictor Dan Mihail nr. 4, sector 5

- Doamna L

r

Referitor Ia adresa AES nr. 8708/0&O8.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q
1658534/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8823/10.09.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde aI blocului 62 din

str Pictor Dan Mihail nr. 4, sectorui 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe

teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din faţa blocului:

- 1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O 25 cm, h 6 m — uscat 100%

__________ _________________________

nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureştt Rcmánia

httpu/www.pmb.ro ‘%.__)( UKsJ

tson ‚o c 00'

Nr. 8823116585341



Lucrările avizate se- executa prin gra administratorului legal aJ terenului Primăria

sectow]ui 5. evacuändu-se masa lemnoasă oenlru a nu bbca cäile de acces, 1uâni-

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, đefńşarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

materiai dendrologic tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării unui

ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în iocul celui defrişat ‚ respectând distanţa ry
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna

anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea verificărü în teren

a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu apiicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DiRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

(ţ
Întocmit

Insp. Florentina POPESCU /7 exJ27.09.2016

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(gtţi//wpmb.roiinstitutij/primari&directii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arbori in consu tare.php), pe data

de OZOCT ZM

Bd. Regina Elisatnta nr 47, ccd poştal a50013, sector 5. Bucureşt. Románia

T&: o21.305.55co inl 4016
httpi/wpmbro



PRIMÁRIA MUNICIPHJL1J BUCUREŞ11

Direcţia de Mediu .. •..

ROMANIA
-

iI2aIaIAgÁrornMMDpEuţtÄ
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CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Ediiitară şi Saiubrizare S.A.

Str, Fabrica de chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

Str. 5

Referitor Ia adresa AES nr. 8705/06.09.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.

1658540/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8824/10.09.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitäte pentru arborele situat în plantaţia de aľniameht a străzii

Câlniste Ia nr. 19, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data

de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care conform Legii nr.

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intraviianul Iocalităţilor cu

modificărfle şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Plantaţia de aliniament a străzii Ia nr. 19:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 40 cm, h 10 m - Reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia conditü meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurilor uscate; exemplarul prezintă un început de scorbură Ia bază ce se

va proteja cu mastic

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmănia

TeI: 021.3055500
http:i/wwwpmbro



:4

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegai aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiîe de acces, Iuându-

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramuriior uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mar na POPA

- *

Întocmit,

insp. Florentina POPESCUis ex./28 .09.2018

o

02 ÜCŢ 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http;//w.pmb.roiinstiţutii/primariaJdirectiiidiroctia mediu/avize arbori in consultare/avize atori in consultare.php), pe data de

Bđ. Regina Elisabota nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. România

TeI: 021.305.55Ooint. 4016
http:u/www.pmb.ro
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă

-Q - Amenajare Edilitară şi Salubrizare
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5,ro
- Domnul
Str. - - - sector 5

Referitor Ia adresa domnului L ą, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657109/04.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 8608/05.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de
aliniament a străzii Dr. Frederic Joiiot Curie nr. 24, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările uiterioare, H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti,
H.C.G.M.B. 11412011 privind amenajarea şi întreţinerea alveoleior stradale din cadrul

O
piantaţiilor de aliniament din Municipiui Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
In aliniament stradal ia nr. 24:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 60 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumuĺui coronamentului de
mari dimensiun4 cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurflor la condiVi meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, degajarea cablurflor electrice
In aliniament strađal Ia nr. 26:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 40 cm1 h 9 m - eliminarea ramurflor uscate, degajarea
cabluriior &ectrice, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare În vederea eĺiminărü riscuĺui de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
Defriare cu extragerea răđăcinilor şi păstrarea alveoiei: -

In aliniament stradai Ia nr. 26:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 60 cm, h 8 m — cu scorbură prořundă pe toată Iungimea
trunchiuiui şi Iipsă ciiindrui central — se ţine doar în scoarţă

PegnaEabe rr 47 cşOD13 sor5 Bure Rcmana - -

TeI: 021305.5500
http:flwww.pmb.m
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i.ucräńie aÝizäte se vor executa pr]n grija administratomM Ięal al terenului PńmăTîa
Setîoűiüťt. evacúänđu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca c11e de acces, luändu-se

« măsun de prevenire a accidente!or sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a reţeielor
aeriene, ase1:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
În perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa Îfl orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru piantarea de
material dendroiogic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform Ht.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), unuI în Iocul ceiui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale
arborelui i alte cinci exemplare În aivoleie rămase iibere din aliniamentul străzii Dr.
Frederic Joiiot Curie sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa regiementară faţă de ciădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea verificării in teren
a plantăriior in compensare, In caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. art, 4 din aceiaşi act
normativ.

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

Prezentui aviz este valabil numai mnsoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completăriie
şi modificările ulterioare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

!ĺ fljCVHŢI 30 Intocmit,
vaaţia %J insp. Florentina POPESCUI6 ex./02.1O201B

O ‘+. oci ?

prezentui aviz a ĺost postat pe site-ul PMB
(http:/íwww.pmbroĺinstitutii/primari&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuliare.php), pe data

de

r
Bd. Regina Elişabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.305.55.00 int. 4016 Ę
httpi/www.pmb,ro
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Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

Q
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia đe proprietari a

Str.Serg. Maj. lon Nedeleanu

- Domnul
I

.. ‚bL' ‚sc. et ‚ap. i,sector5 /

Referitor la adresa AES nr. 8712/06.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q
1658513/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8819/10.09.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din al blocului V 22

din str. Serg. Maj. lon Nedeleanu nr. 4, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea

efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru

care conform Legii 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 de pe teritoriul Municipiului Bucuieşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din faţa blocului:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 35 cm, h 12 m — uscat 1 00%

blocului V 22, sc. 2

nr. 4, sector 5

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureştt Románia

TeI: 021.305,55.00
http://www.pmb.ro
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Uiciň1e avizale se executa pńn a&a adminisbatoml& leaal a] Ierenului Piî

iniuwitÄ. evacuärwr-se rnasa 4emnoa oentw a tzi bst ee acces. kÉ!•

măsur] de prevěnire a accîdentełor sau. deteriorarea constwcţîilor đin jur şi a reţelelor

aeriene, defrişarea $ scoaterea rădăcinilor ‘arborelui s vor executa pentru evitńrea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, pńvind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării unui

ex. arbore tânăr cu balot đe pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în Iocul celui defrişat ‚ respectând distanţa

reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna

anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

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 acelaşi act

normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marja. PQPA

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU/ 7 ex./02.10.2018

prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB ‘{‘‘,í"

(htlp://w-v.pmbroIinstitutiWprimari&directii/ďrectia mediwavize arbori in consultare/avize arbori in consu'tare.pho), pe data

de

Bd. Regina EŢisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia
Tet 02130555.00 int. 4016
http.//www.pmb.ro UKAS

nal.eola, Wl

ôt ncl. t18
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Direcţia de Mediu -
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Nr. 8825, 9388/1658544!
08 9CÎ zo:e

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciui Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Direcţia Relaţii cu Publicul ęi Registratură — P.M.B.

(referitor nr.înreg. 1661371/10670/21.09.2018)

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office @ aes5. ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. p 64, sc.1

Str Lacul Plopului nr. 3, sector 5

- Domnul

Str. .. nr. ‚ bI. ‚ sc. et. apt. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 8704/06.09.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1658544

/07.09.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8825/10.09.2018 i Ia adresa Direcţiei ReIaţU cu

Publicul i Registratură — P.M.B. cu nr. 1661371/10670/21.092018 înregistrată Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 9388/24.09.2018, prin care ne soľcită emiterea avizului de specialitate

pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde aI blocului P64, sc.1 din str. Lacul Plopului nr. 3,

sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul iocalităţilor cu modificările şi

completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Ţet: 021.3055500
httpi/www,pmbro



Toaletare: .‘

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor

de echilibrare în vederea eliminărü riscuĺui de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiîü

meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurUor uscate

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 022 cm, h 1O m

- 1 ex. pom fructifer 0 20 cm, h 6 m

Spaţiul verde spate bloc, sc.1:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 20 cm1 h 8 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicändu-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 — 4 ex. arbori

DIRECTOF—XEÇUTIV,

Simona-Mariana PA
/6? ni0J

Ws.ęLj,
pI -.

\‘&— f Intocmit,

Insp. Fiorentina PQPESCU /Bex./02.1o.2018

OkOC12üi
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http:iJwww.pmbro/institutii/pńmari&directiiĺdirectia mediu/avize arbori in consuttare/avizo arbori in consultare.php), pe data....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştat 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmánia

Tel: 021.30555.00 int. 4016
http://www.pmbro
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CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.

O Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

ofíice@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 55, sc. 4

Str. Teliţa nr 12, sector 5

- Domnul

Str. - a nr. ‚bI. ‚ sc. ‘1,apt. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 8696/06.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr

1658549/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8826/10.09.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din Iateralul

blocului 56, sc, 4 din str. Teliţa nr 12, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea

efectuată pe teren în data de 21 .09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.

304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzí de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Spaţiu verde Iareral bloc, sc. 4:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 25 cm, h 10 m - eĺiminarea ramurflor uscate, cu aplicarea

ĺucrărflor de echi/ibrare în vederea diminuărü riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramurflor ia

condíU meteo nefavorabfle

5d Reina Esabeia nr. 41. ccd poşta 05c013. sedor 5, Bucureşti, Rçmânia

Teí: 021.305.55.00
http:I/www.pmb.w



Lucrănle avizate se vor executa prki orýa ađministratorułui legal al tefem&M Pťišit

edtow1ůi 5, evacuändu-se masa emnoasä pentru a nu bloca căile de

măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurior

şi a persoanelor în zona operaţiunhlor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea ravizului, 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.

Domnui are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

copie, Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor. Q
Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de ia data emiterii.

Toaletare — 1 ex. arbore

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 7 exJO2 .10.2018 Q

tocuw

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(httpu/www.pmb.ro/institutii/primari&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbod in consultare.php), pe data de

Bd. Aegina Eisabeta nr 47, cod poştal o5l3, sectcr 5. Bucureşti. Rcmánia
T&: 0213055500 int. 4016
hhpJ/wwwpmb.m

DIRECTOH EXECUTIV,

Sim
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Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare

Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5

off ice @ aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. A29, sc.1 — administrator

Aleea Platanului nr. 2, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 8695/06.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1658550

/07.09.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8827/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea

avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde aI blocului A 29, sc.1 din

Aleea Platanului nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în

data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform

Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul

Iocalităţilor cu modificările şi completăriie în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:

Toaietare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu apiicarea Iucrărflor

de echilibrare în vederea eliminărä riscuĺui de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţü

meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiui verde faţă bloc, sc.1:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20 cm, h 10 m

- 1 ex. Jugians sp. (nuc) O 20 cm, h 8 m

Nr. 882711658550/

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

TeI: 021.305.55.00
http;/iwww.pmb.ro



-5apamIwctřerO15-2Ocm,h5-6m

.Ą verde s

- 1 ex. Tiliasp. (tei) 015 cm, h i0.m

- îex. Acersp. (arţar) 0 25 cm, 1, 14 m -

Spaţiul verde Iateral bloc, sc.1:

- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 1 8 - 25 cm, h i O — 12 m

- 2 ex. pom fructifer 020 cm, h 5 - 6 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6.din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat 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 — 16 ex. arbori

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./01 .102018

.t. -
4—

.- r"

i

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB O 4, QCI łi
(http:f/www.pmb.ro/institutii/primarialdirectii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data....

Dd. Regina Elisabeta nr. 47 cod paştal 050013, sectar 5 Bucureşti, Ramânia

Tel: 021,30555.Ooint. 4016
http:J/www.pmb.ro
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Către

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

O
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului Z5, sc.1

Str. Iacob Andrei nr. 9 - 13, sector 5, Bucuresti

- Domnul -

Str. - sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 8694/06.09.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1658554/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8828/10.09.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pěntru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde

O
aferent blocului Z 5, sc. 1 din str. Iacob Andrei nr. 9 - 13, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.

304/2009, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă bloc, sc. 1:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 50 cm, H 10 m — cu scorbură Ia bază i Iipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sector 5, Bucureţi, Ramána

Teţ: 021.3055500
htlpi/www.pmbra
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J Precizăm că administrtoruI Iegal aI terenului ste rspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.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 (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic cu

diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,

după extragerea sistemului radicular ale arborelui, în Iocaţia unde se execută defrişarea

(spaţiul verde aferent blocului), în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului

2019 - toamna anului 2019 -

La finalizarea Iucrădlor de plantare conf. art 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl

în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din

aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionat în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teňtohul Municipiului Bucureşti.

Domnul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

copie, Ia avizierul biocuiui sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor. O
Prezentul aviz se va efectua în regim de urgenţă.

Defrişare - 1 ex.arbore în deciin biologic

DIRECTOR EXSCUTIV,

Simona- ţanaęphĄ

Întocmit

Insp. Florentina POPESCUŰOy2.1o.2o16

O & Dti ?1
— prezentul aviz atost postat pe site- uI FMB.

pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia

Tet: 021.305.55.00 nt. 4016
http :i/www. pmb. ro
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Primăria Sectorului 5

Drecţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Ediflitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Farcuri

Str, Fabrica de chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office @ aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 117A— preedinte

Calea ferentari nr. 4 4, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 8691/06.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1658558

cD /07.09.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8829/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea

avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde Iateral aI blocului 117 A din

Calea Ferentari nr. 4 A, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în

data de 26.09.2018, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care conform

LegH nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocalităţilor cu modificările şi completăriie în vigoare şi H.c.G.M.B. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Reducerea cu 1,4 a volumului coronamentefor de mari dimensiunĄ cu aplicarea fucrădlor

de echilibrare în vederea eUminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurílor Ia condiii

meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Nr. 6829116585581

Bd. Regina EIiabeta nr 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, flománia

TeI: 021 .305.55.00
http://www.pmb.ro



Spatiul verde faţä blöc -

-1 anom ímt,1ii

Spatiul verde Iateral bloc -

- 1 ex. Robinia sp. (saicâm)O 20 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a 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 uscatę, operaţiune ce se poate executa în orice perioad a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicändu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat 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 — 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./01 10.2018

o & íiĽi 701$

-z

• • •:

prezentul aviz a fost postat po site-ul PMB

(http://vww.pmb.roflnsliţutii/primari&directíi/direotia mediu/avizo arbori in consultare/avize arbori in consultare.ohp), pe data....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47 ccd paştal 050013, sector 5, Bucureşű, România

Tel: 021.305.55.00 int. 4316
http://www.pmb. ro
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Referitor Ia adresa AES nr. 8346/29.06.2016, înregistraiă Ia P.M.B cu nr.
1658562/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8630/10.09.2016, prin care ne solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Posada
nr. 46 C, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in data de
26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

Q 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm
Ţoaletare:
Jn curtea JmobíIuIui:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 25 cm, h 12 m- Reducerea cu % a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia conditü meteo nefavorabiĺe, cu aplica rea IucrărÜor de echilibrare a
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurfle tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului Iegal aI terenului, evacuîndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct.
6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară

‘toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că 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 aplicändu-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 6 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POP

intocmit,
- B0 Insp. Florentina POPESCU/4 ex./O1.1O.2018

pre2ertul aviz a fcst pcstat pe şite-uI P e
(hUp//pmb.ra/institutiiiprimaria/direc ediu/avize arbori n consultare/avize arbori in cnnsultarenhn), pe data de

*-J -

Bd. Regina Elisabda nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmánia

Tet: 021 305 55.00
httpi/www.pmb.w
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Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edifltare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Q Str, Fabrica de Chibriturî nr. 9 -111 sector 5
office @ aess,ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M109
Str. Dumbrava Nouă nr. 13, sector 5

Referitor Ia adresele AES nr. 8337/29.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1658590/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8831/10.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocuiui M109 din
str. Dumbrava Nouă nr. 13, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
LegH nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completăriie în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăriĺor

de echilibrarë în vederea eliminěrü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

O Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Aiianthus sp. (fals oţetar) 0 40 cm, h 14 m
- 4 ex. pomifructiferi 0 15 - 20 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) 0 15 - 20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Jugians sp. (nuc) 015 cm, h 10 m
Spaţiul verde Iateral bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, h 10 m
- 6 ex. pomi fructiferi 0 20 - 22 cm, h 5 - 6 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 25 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. AHanthus sp. (fals oţetar) 0 25 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer 0 20 cm, h 10 m
Aliniament stradal:
- 4 ex. Quercus sp. (stejar) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. pom fructifer O 15 cm, h 6 m— uscat 100%

Nr. 8831/1658590/

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47, cod paştal 050013, şeçtors, Bucureşü, Ramănia

TeI: 021305.55.00
http :IJ www. pmb . ro



!.ssaânle avëae se vor executa prin gríja ni.-.bn4jJ Iegal al te iubś Púi
Bectorj ‚ evacuändu-se masa lemnoasă pentw a nu boca căile de acces,

-‚ măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfe!: .

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia K.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţië a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvarăltoamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa În orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona 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 Ht.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 (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, in Qfuncţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

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 avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Oirecţiei 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 Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru lucrările de
toaletare, lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare —22 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore —uscat ioo%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
%5 1/ Insp Florentina POPESCU / & x /021 o 2018

pn

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httn://w-ww.pmbro/institutiitprimarialdirectii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arbori in consultarephp), 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
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciui Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

Q - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V90, sc. 4
Aleea Erou George Cristian Stanciu nr. 3, sector 5
- Doamna'

Referitor Ia adresele AES nr. 8347/29.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1658578/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8832/10.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului V90,
sc.4 din Aleea Erou George Cristian Stanciu nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul matedal
dendroiogic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul IQcalităţilor cu modificările şi completările în vigoaťe şi

O
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteior de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor

de echilibrare în vederea eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde spate bloc, spre parcare, sc. 4:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 25 cm, h 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 020 - 30 cm, h 10 - 12 m
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 4:
- 1 ex. pom fructifer 0 15 cm, h 8 m— uscat 75 - 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal aI terenului Frimăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

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

TeI: 021.305.5500
http;//wwwpmb.ro
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- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
pŕoduceńi de evenimente cu ůrmări nedodte şi crëarea cvndiţfllor pentru plańtarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului1 respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicändu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia piantării unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ (cu diametru trunchiuiui de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde ai biocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţeie de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de piantare conf. art. 9 afln. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantăriior în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

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 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 emiterii pentru iucrăriie de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare —3 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore —uscat 75 - 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariya POPA

#$r ¶X—1
Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU,e ex./02.1o.2018
\\S CV.H

O8.ocUUl$

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.roĺinstitutiiiprimaria/direclii/directia mediujavize arbori n consultare/avize arbori in consultare.phn), pe data de

Bd. Regina Eţisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
TeI: 021.305.55.00 int. 4016
htlp://www.pmb.m
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Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

o Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aess.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 109 A, sc. 1 — preedinte
Str. Dumbrava Nouă nr. 15, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 8345/29.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1658587/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8833/10.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 109 A,
sc.1 din str. Dumbrava Nouă nr. 15, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplícarea Iucrărilor

de echilibrare în vedereá eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a raitiurilor Ia condiîü

O
meteo nefavorabile şi ehminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc:
- 4 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 0 25 - 35 cm, h 12 - 16 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) 0 40 cm, h 10 m
- 2 ex. pomifructiferi 015 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Gleditsia sp. tritulpinală (glădiţă) 020 - 30 cm, h 10 - 12 m
Spaţiul verde Iateral bloc:
- 1 ex. Ulmus (ulm) 020 cm, h 12 m
- 1 ex. Sophora sp. bitulpinal (sa!câm japonez) 0 15 — 20 cm, h 1 0 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer 0 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) 030 cm, h12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 50 cm, h 16 m - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor ía condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor
uscate
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. pom fructifer0 15 cm, h 10 m

‚qL,oA

Bd. Regina Elîsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România .ct
Tel: 021.305.5500
http:í/www.pmb.ro
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-lex.Acersp (aiţar)O3Dcm,hl2in -

-3aG)editsiasp (glădiţă)O2Dmu.bfl-14m
- 1 ex flanthus sp (fals oţetar) 040 cm, h 12 m
-lex Juglanssp (nuc)025cm,hl2m.
Aliniament stradál: 4: -.

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) 020 cm, h 10 m
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

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 Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 22 ex. arbori

Întocmit,
Insp. Fiorentina POPESCU i 5 ex./02 .10.201 B

O & U

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

prozentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htlp:/ĺvw.pmb.ro/institutiiJprimari&directii/directia mediulavize arbori in consultareřavize arbori in consu!Lare.ghp), 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
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Direcţia de Mediu ••.•‘

ROMAN IA
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Q Primăria Sectorului 5
Direcţia Invăţământ şi fleIaţU Comunitare,
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
B-dul George Coşbuc nr. 30-38, sector 5
office @aes5.ro

- Doamna — Director Grădiniţa nr 268,
Str. Ion Creangă nr. 8, sector 5

- coaIa nr. 128 “Sfântul Nicolae"
Str. Ion Creangă nr. 6,sector 5, Bucureśti

o
Referitor Ia adresa AES nr. 8350/29.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1658570/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8834/10.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbodlor aferenti spaţiului verde
amenajat în curtea grădiniţei nr. 268 din str. Ion Creangă nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018 s-a inventariat următorul mateńal
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde grădiniţă spre str. Ion Creangă:

- 2 ex. Populus sp. bitulpinali (plop) O 20 - 50 cm, h 14 - 18m - reducerea cu li'2 din
volumu/ coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în
vederea elimŕnărű riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurflor la condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurflor uscate

Nr. 8834116585701

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, secţcr5, Bucureşti, Romána

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



- 4 wc PDnI.b,a1 p]on)D - BD oa h 14- lEm - (aduceraa cu &dÎn sv!ns]
comnamentelor de rnad őimenskrt cu ao3carna lucr&#or de -echilibmm. În v&r
&im?närH riscului de hânaere si orăbusire a ramurBor ia condü meteo neřavorabile şi
eliminarea ramuh!or uscate

- l4ex. Thuja sp. (tuia) O 10 - 15 cm, h 2 — 3 m - eliminareâ ramurÜor uscate, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare, în vederea eliminărü riscuiui de frângere şi prăbuşire a
ramuólor Ia condiţii meteo nefavorabile

- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 15 cm, h 10 m - eĺiminarea ramurilor uscate, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor la
condiţii meteo nefavorabfle

- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) O 10 - 20 cm, h 14 - 16m - reducerea cu 1/4 din
volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea ĺucrărflor de echilibrare, în
vederea eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabfle
şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Pwnus sp. (corcodus) O 20 cm1 h 10 m - reducerea cu 1/4 din volumul
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare, în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurflor uscate

- 1 ex. Malus domestica (măr) O 20 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 din volumul
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrăruor de echiĺibrare, in vedereaÇ
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurŰor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde aI scoIii 128:

- 4 ex. Morus sp. (dud) O 20 - 40 cm, h 10 - 12 m - reducerea cu 1/4 din volumul
coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea lucrărUor de echiübrare, în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor la condiţii meteo nefavorabUe şi
elimina rea ramurilor uscate

Defriare:
Spaţiul verde grădiniţă spre str. Ion Creangă:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 20 cm, h 12 m — răsărit spontan Ia aprox. 0,7 m de zidul
grădiniţei, a cărui sistem radicular afectează vizibil structura de rezistenţă a zidului

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, h 12 m — răsărit spontan Ia aprox. 0,7 m de
zidul grădiniţei, a căruişistem radicu!pr afectează vizibil structura de rezistenţă a zidului

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, evaćuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvarăltoamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite

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

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

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
hltp://www.pmb. ro



Pentru re'Ťacerea îonu1ii vegea1, in compensama aTboťiior. aiiizaţ penrni aetrşc.

conformH.C.G.M.B. nr. 30412009 si H.C.G.M.B. 11A12011, aveţí obligaţia plaM*eii ai2
arboritinericu balot de pământ (cu diarretru de min. .7 cm şi înălÇrşe corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în curtea grădiniţei, după extragerea sistemelor radiculare
ale arborilor, respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din toamnă 2018- primăvară 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G,M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
no rm ativ.

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adreseí Direcţiei de
Mediu nr. 6031/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaietare — 28 ex, s

Defrişare —2 ex. a căror sisteme radiculare afectează structura de rezistenţă a zidului

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

% Întocmit
\ Insp. Florentina POPESCU, ex./02.1O.201 8

o

O8.Qcî ?üla

prezentul aviz a fosl postat pe site-ul PMB
(http:'/wwwpmbro/instiluti/Qrimari&directí/diredia mediufavize arbnri in consultare/avize arbori in consultareph), pe data da

„—4

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar5 Bucureşti, România Gb
TeI 021.3055500 int. 4016
http/Jwwwpmbro
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
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Nr.9656,6218(2017)/1664737, 1545470 (2017)! r

CĂTRE

Doamna i -

Str. - ‚ sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1545470/09.08.2017 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6218/17.08.2017,completată cu adresa dvs. inregistrată Ia P.M.B cu

nr. 1664737/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9656/28.09.2018 prin care ne soiicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Sabinelor

nr. 111, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

16.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

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

spaţiilor verzi de pe teńtońui Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:

Curtea imobilului:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 cm, h 10 m — răsărit spontan Ia aprox. 1 m de

zidul imobilului, a cărui sistem radicular afectează structura de rezistenţă a zidului casei

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarilor Iegaľ ai terenului, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi

scoaterea rădăcinilor arboreiui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclars, Bucureşti, Romănia ľ'
TeI: 021305.5500
http://www.pmb.ro
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resnectarea aýizului. respectarea tehnoloqiéi de execqţie a tăienlor, in caz contrar

aplicändu-se sanciuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. i la H.C.G.MR nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în corňpensárea arboreiui avizat pentrudefrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantärii a 6 ex. arbori tineri cu balot

đe pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de

specie), în spaţiul verde al imobilului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi

reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului

2019, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act

normativ.

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

Defrişare — 1 ex. afecteaza structura de rezistenta a clădirü

o&ocnit

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU/ 4 ex./02.1Q.2018

o

o

prezontul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http://w.ymb.roiinstitutii/primari&directiiĺdirectia mediu/avize arbori ín consultare/avize arbori ín consultare.php), pe data

de

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

TeI: 021305.55.00 int. 4016
httpi/www.pmb.ro

somI.c ‚‚ OOl

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
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CĂ TRE

ADMINISTRA flA FONOUL Ul 1MOBJL1AR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

B-dul George Coşbuc nr. 30-38, sector 5

office @aes5.ro

- Doamna

Str i sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 7825/20.08.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.

1653747/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8215/24.08.2018, prin care ne solicită

aviz de specialitate pentru defrişarea a unui exempiar arbore situat în incinta imobilului cu

nr. 7, corp B din str. Piaţa Mihaii Kogălniceanu, sector 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorui materiai

o dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriui

Municipiului Bucureşti, avizăm

Defriare cu extragerea rădăciniior:

În curtea imobilului:

- 1 ex Aiianthus sp. (fals oţetar) O 80 cm Ii= 8 - răsărit spontan de sub ciădirea

vecină, a cărui sistem radicuiar afectează structura de rezistenţă a casei vecine, uscat 50%,

cu sarpante uscate i putrede

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI imobilului, A.F.I.,

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

prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

Nr. 8215116537471

Bd, Regina Elişabeta nr. 47, cod poşiai 05C013, sector 51 Bucureşti1 Románia

Tel: 0213055500
hIIp://www.pmbro



detilsarea si scoaterea rădăcinilor arbore1u se vor executa penlru evitarea produc& -‘4

evenimente cu urmăil nedońte şi crearea condiţiilor peh'tw plantarea de mateiia)

dendrologictânăr. 2

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot

de pământ (cu diametru twnchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia1 în

funcţie de specie), unuI în curtea imobilului nr. 7 i 5 ex. în curtea altor imobile administrate

de AF, respectând distanţa reglementară taţă de clădiri şi reţele de utifltăţi, în perioada

optimă de plantare din primăvară - toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,Q

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

no rmativ.

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

Defrîşare — 1 ex.arbore uscat 50%

o
Întocmit,

Insp. Fiorentina POPESCU / s ex./03.1 0.2018

prezentul aviz a śost postat pe site-uI PMB
(hp://w-ww.pmb.rouinstitutii/primari&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe đata đe

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.Oaint. 4016
http ://www.pmb. ro

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Direcţia de Mediu
ŔQMÂNIA
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12,

Către
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Qperaiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Q Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 78 — administrator
Str Buzoieni nr. 6, sector 5, Bucureti

Referitor Ia adresa AES nr. 8351/29.08.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr.
1658575/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8835/10.09.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat în spaţiul
verde aferent blocului M 78 din str. Buzoieni nr. 6, Sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren in data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str. Buzoieni nr. 6, faţă bloc:

- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) O 2ů - 22 cm, H 10 - 12 m - uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Frimăria

Q Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de material dendrologic
tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr
cu balot de pământ (raport de piantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul
minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, după
extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută defrişarea (spaţiul
verde aferent blocului), în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019/
toamna anului 2019.

Nr. 8835116585751
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La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.CG.M.R in.

304/2009, aveţi obflgaa dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vedeŕäa veriîicâňi
în teren a piantărilor in compensare, In caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi act normativ.

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

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

Prezentul aviz se va efectua în regim de urgenţă.
Defrişare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marîana POPA
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CĂ TRE
ADMINJSTRA TIA FONDULUI IMOBILIA R

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

CĂ TRE
SpitaIuI Clinic de Chkurgie ORO-MAXILO-FACIALĂ Prof. Dr. Dan Theodorescu

Calea Flevnei nr. 17-21, Sectorull

Spre ştiinţă:
- Doamna (

O Bulevardul ‚ sector 5

Referitor Ia adresa doamnei Ja, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1649692/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. !/08.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în curtea
interioară a imobilului din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 28, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 05.10.2018 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde curte imobil nr, 28 din B-dul Mihail Kogălniceanu:

Reducerea cu 1/4 a volumului cdronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea Iuc?ărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü meteo

Q nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 70 cm, h 16 m
Spaţiul verde curte imobil (spital) nr. 17-21 din Calea Plevnei nr. 17 - 21:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 50 cm, h 14 m reducerea cu 1, 5 m a lungimü ramurilor aplecate
spre curtea imobilului cu nr, 28 din Bulevardul Mihail Kogălniceanu, cu aplicarea lucrărilor
de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor ĺa condiîü
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurŰor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde curte imobii:
- 1 ex. Pwnus sp. (corcodus) O 60 cm, h 10 m — despicat Ia zona de inserţie, trunchiul
putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului AFI şż
respectiv, Spitalul Clinic de Chirurgie ORO-MAXILO-FACIALA Prof. Dr. Dan Theodorescu,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad pcştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Rcmânia

TeI: 021.3055500
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- toalezarea se va executa contorm art 6 pct 6 din Anexa 1 t E C G M3. IU..
304/20U9 privînd Normete de protecţie a spaiflor verzi de pe teńtońul'Muriidîiiuhifl3ucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pnmävară/toarnnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul bidioic al acestora (cu excepţia etîminări ramuhlor uscae, ujrníaţiune ce se
.poate executa în oriceperioadă á anului

•1

•

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentrú evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pămänt (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, În
funcţie de specie), în spaţiul verde aI imobilului nr. 28, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiń şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019/
toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, 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. 60B1/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare —3 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologŕc

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Nr. 8837116585631 18. OCT 2(118

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office @aes5.ro

- Doamna

Str. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 8690/06.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1658563/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8837/10.09.2018, prin care ne solicită

Q
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii

Teius Ia nr. 11, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

05.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

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

modificărűe şi completărüe in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Plantaţia de aliniament a străzii Teiu Ia nr. 11:

- 1 ex. Acer sp. (ańar) O 40 cm, h 10 m - sistemul radicular de Ia suprafaţă prezintă ciuperci

saprofite - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia

condiü meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate;

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

TeI: 021.305.55.00
httpí/www.pmb.ro
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Lucrărĺle avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenuiui Primăria

Sectowlui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeielor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI acestora

(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior

şi a persoanelor în zona operaţiunilor1 supravegherea execuţiei iucrăriior, privind

respectarea avizului1 respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrarQ

apiicându-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 emiterfl.

Toaletare — 1 ex. arbore

Întocmit,

Jnsp. Florentina /5 ex/08.1 0.2018

i 5JQi. zu;ů

prezentul aviz a fost poslai pe site-uI PMB

(http:/iwww.pmb.ro/insţiţutii/primarialdirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephn), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Románia
TeI 02130555.00 int. 4016
httpi/www.pmb. ro
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generaiă Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 109, sc.1 — preęedinte
B-dul Naţiunile Unite nr. 3, sector 5

Referitor Ia adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia F.M.B cu nr.
1661509/18.09.2015 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9186/19.09.2016, prin care ne soIicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde aI blocului 109 din
b-dul Naţiunile Unite nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 05.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completădle în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărä riscului de ťrângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurUor uscate
Spaţiul verde spate bloc:

O - 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 30 cm, h 16 m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu degajarea faţadei blocului i a batatorului de
covoare .şi aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor ĺa condiü meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 20 cm, h 10 m- reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărYor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
uscate
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 40 - 50 cm, h 16 - 18 m - reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabiie şi
eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde Iateral bloc:
- 3 ex. Acer sp. (artar) O 20 - 30 cm, h 10 - 12 m- reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplica rea lucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paśtal 05C013. sectar5, Bucureşti, Rcmánia

TeI C21.30555OO
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Deiriare cu extragerea rädăcin11 -

Spaţiul verde lateral bloc
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 20 cm, h 1°— uscat 1 OO%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuIui Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pdmăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echiUbrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului 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 toamna anului 2018 -

primăvara anuui 2019.
La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.S.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obiigaţia de a anunţa Dhecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act
normativ.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, lucrările đe defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaĺetare — 7 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore —uscat 100%

DIRECT XEë ¶iV,
S i m o

Intocmit,
Insp. Florentina POPESC / e ex./O8.1O.2018
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prezentui aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/Jwww.pmb.ro/1nstitutii/primaria/drecüUdirecIia medkj/avŕze arbori n consultare/avize arbori n consultarephp), pe data de
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CĂTRE
Societatea Palace Events S.fl.L.- mandatar aI propietaruIui imobilului

“Palatul Bragadiru"
CaLea Rahovei nr 147-153, sector 5

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1310/07.09.2018 ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1658596
/07.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 8839/10.09.2018, prin care ne solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru unii arbori uscaţi situaţi în spaţiul verde aI terasei Palatului

Q
Bragadiru din Calea Rahovei nr. 145, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 05.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor la
condiţű meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate

In spaţiul verde amenajat pe terasa sala de evenimente:
- 4 ex. Juglans sp. (nuc) 030 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 cm, h 10 m
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
In spaţiul verde de Iângă sala de evenimente:
- ‘1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) 0 25 - 30 cm, h 10 - 12 m- uscat 100%
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m- uscaţi 8O - 100%

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija propietawlui/administratorului Iegal aI
P terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiIe de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- 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.

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

Nr. 8839! 1658596!

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cDd poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Rcmâna
TeI; 021.30555.00
httpJĺwww.pmb.ro



.-‘—:, ‘ ‘?7'ţr.ť ?Ł9.f\ ťs Z;-S-rý.• •» . - ._. —.

Pentru reacerea ¶ondului vegelal,in compensarea arnorîlor aVizäp pernw deńşare,
conform'H.C.G.M3. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametw twnchiului đe. min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul věrde aI Palatului Bragađiru, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019/
toamna anului 2019 conform angajamentului de plantare.

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

In vederea obţinerii avizului pentru defrişarea nucului în declin biologic din curtea
imobilului vă îndrumăm să vă adresaţi cu o cerere Ia Direcţia pentru Agricultură a
Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.
Toaletare — 5 ex.
Defrişare - 3exuscate8ü- 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

((( DELu

Întocmit,
Insp. Florentina / 4 ex./09.10.201 8

¶ 6.OCT 21fl
prezentul aviz a fostpostat po site-uI PMB
(http://www.pmb.ro/institutiiiprimari&directii/directia mediufavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Ramánia

TeI: 021.30555.00 int. 4016
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Nr. 1838, 1002611607222, 16681571 -

CĂTRE

Unitatea Militară

Referitor Ia e - mailul dvs., inregistrat Ia P.M.B cu nr. 1607222/14.03.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 1838/1Ç03.2018, completată cu adresa înregistrată Ia P.M.B cu

nr. 1668157/09.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10026/10.10.2018 prin care ne

solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii în declin biologic situaţi în curtea

unităţii militare din str. Bucureşti - Măgurele nr. 33 - 35, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia

O verificarea efectuată pe teren in data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm

Defriare cu extragerea rădacinilor:

în Iateral imobiĘ spre str. Bucureşti - Măgurele:

- 2 ex. Populus sp. (plop) O 40 - 50 cm, h 4 m — uscaţi 100%

- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 12 m — cu scorburi Ia bază, sistemul radicular

de suprafaţă putred

- 1 ex. Populus sji (plop) O BOcm, h 12 m — cu trunchiul uscat şiputred Ia vârf,

cilindrul central putred Ia bază şi atacat de acarieni

O
- 1 ex. Populus sp. (plop) e lOOcm, h 6 m — uscat 100%

- 1 ex. Populus sp. (plop) O SOcm, h 12 m — cu cele două şarpante putrede şi

uscate Ia vârf, scorbură la bază

- 1 ex. Populus sp. (plop) e SOcm, h 10 m — cu twnchiul uscat şi putred Ia vârf şi

atacat de acarieni

- 1 ex. Popułus sp. (plop) e BOcm, h 10 m — cu trunchiul, cilindrul cental putred

- 1 ex. Fopulus sp. (plop) O 7Ocm, h 10 m — cu trunchiul putred la bază, scorbură

profundă la aproximativ 3 m de soI

- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 10 m —

central putred

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, h 10 m — uscat 80%

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, scdor 5, Bucureşti, Rcmânia

TeI: 021.305.5500
httpj/www.pmb. ro
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- 1 ex. Pbpulus sp. (plop) O 6Ocm, h 3 rn — uscat 100%, pezintă ďluperci saproMe

pe trunchi -

- 1 ex. Populus sp. (piop) O SOcm, h 3 m — uscat 8O%

în Iaterai imobiI, spre str. Fioare de coiţ:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 1 OOcm, h B m — uscat 1 00%

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 12 m — cu trunchiul putred Ia bază

- 1 ex. Populus sp. (piop) O BOcm, h 10 m — cu trunchiul uscat şi putred Ia vârf şi

atacat de acarieni

- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 14 m — cu trunchiul uscat şi putred Ia vârf şi

scorbură profundă pe şarpantă

- 1 ex. Populus sp. (piop) O BOcm, h 12 m — cu scorbură Ia aproximativ 3 m

trunchi, ciiindrui centrai putred

- 3 ex. Popuius sp. (plop) O 50 cm, h 5- 1O m — uscaţi 70 - 100%

- 1 ex. Popuius sp. (piop) O 4Ocm, h 1O m — cu trunchiul uscat şi putred ia vârf

- 1 ex. Popuius sp. (piop) O 80 cm, h i 0 m — uscat 70%

- 1 ex. Populus sp. (plop) O SOcm, h 1O m — cu scorbură Ia aproximativ 1 m pe

trunchi, ciľndrui central putred

În Iaterai imobil, spre str. Teiuş:

- 1 ex. Populus sp. (piop) O 1 OOcm, h 4 m — uscat 80%

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 5Ocm, h 12 m — cu o şarpantă putredă, dezechilibrat

- 1 ex. Populus sp. (piop) O 6Ocm, h 14 m — cu trunchiul putred Ia bază, cilindrul

central putred

- 1 ex. Populus sp. (plop) O SOcm, h i O m — cu ciuperci saprofite multiple pe trunchi

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 12 m — cu scorburi multipe pe trunchi şi

cilindrul central putred

- 1 ex. Populus sp. (piop) O 7Ocm, h 12 m — cu despicături muitiple pe twnchi,

atacat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietawlui/administratoruiui Iegal aI

terenului, în regim de urgenţă, evacuändu-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi

a reţeleior aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sectar5, Bucureşti, Ramánia

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb. ra
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Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in

caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 127 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru

arbori în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi 80 — 100%) cu

diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,

în Iocaţia unde se execută defrişarea (spaţii verzi aferente unităţii militare), în prima

D perioadă optimă de plantare din primăvaraltoamna anului 2019 conform angajament de

plantare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea

verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revine obligaţia prealabilă punerU în aplicare a Iucrărilor de

defrişare de informare a 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.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

Q conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se execută în regim de urgenţă.

Defrişare — 19 ex în declin bioigic + 13 ex. uscate 70 — 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-MarianaP

Intocmit,
/

/ Insp. Florentina POCU/5U/5ox.ĺ12.1o.2o1a 0CĄ,

prezentul avi fost postat pe site-uI PMB

(htlp://wvw.pmb.ro/institutii/Drŕmari&directiWdirectia mediu/avize arbori in consultareĺavize arbori in consultare.php), pe data de...

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod paşzal 050013, sector 5, Sucureşti, Rcmănia
Ţ&: 0213055500 int 4018
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Către:

S.C. ALFICOM INVEST S.R.L.

Str Divertismentului nr 1, Comuna Chiajna,Voluntari, Jud. Ilfov

(str. Tnclinată nr. 12, sector 5, Bucuresti)

Referitor Ia adresa AES nr. 6217/29.07.2015, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1639908/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6043/06.07.2018,completată cu adresa de

precizare a propietarului terenului emisă de Direcţia de Impozite i Taxe Locale a sectorului

5, r /31.08.2018, înregistrată Ia P.M.B. - Direcţia de Mediu cu nr 9447/25.09.2015

prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori

situaţi în curtea imobilului din str Tnclinată nr 12, sector 5, Bucuresti, vă facem cunoscut că

Ia verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018, s-a inventariat următowl material

dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007, privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nń304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm;

Toaletare în curtea imobilului din str. Înclinata nr. 12:

Reducerea cu 1/3 a volumuĺui ccronamentelor de mari dimensiuni, cu aplica rea

Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia

condiţii meteo nefavorabiĺe şi eliminarea ramurUor uscate

- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) O 10 - 20 cm, H 9 - 10 m

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 70 cm, H 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri

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

conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

PRIMÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

Directia ďeMeđiu

Nr. 6043, 944711639908/

1'
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Bd. Regina E!isabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclors, Bucureşti, România
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arbůrlWrţpilmăvară/toamnă) pentru a nu fi afsctat ehibrUbW!ogic ac-esrora ţcu excepţŤa
eiiníiriâňż ramwilov uscate, operaŞune ce se poate executa n orice perioadă a anub4 -

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a

persoánelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni

conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

PrezenűI aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data erniterii.

Toaletare -2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU/7 ex.i1.1O2O18

o

i & nri zai&

— prazentul aviz afast postat pe site- ul PMB.

http.//www.nmb.ro/instiţutŕiInrimaria/direttiikJirecIia mediu/avize arbori in cnnsutţare/avize arbori in consultare.php, pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 67! cad paştal 050013, sector 5, Đucureşti, Rcmănia

Tel: 021.30555.00 int 4016
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Nr. 9376/1662516! 2 2. OCI 2O1

CĂTRE

A DMINISTRA ŢIA FONDULUI IMOBJLIA R

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

B-dul George Coşbuc nr 30-38, sector 5

0 office@aes5.ro

-Doamnť

Str. sector 5

Referitor Ia e-mailul doamnei ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.

1662516/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9376124.09.2018, prin care ne solicită

aviz de specialitate pentru defrişarea unui exemplar arbore uscat situat în incinta imobilului

cu nr. 1 1 din str. Greaca, sector 5, vă facem cUnoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in

O
data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform

Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul

Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele

de prDtecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defńare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului:

- 1 ex specie neidentificată O 35 cm h= 1O - lipsă scoarţă, cu trunchi i arpante

putrede, uscat 100%

Lucrăriíe avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI imobilului, A.F.I.,

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

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

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerfl de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd pcşlal Q50013, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.3055500
hhp:/lwww.pmbm
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respectarea avizului, respdtarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în 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 (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în

perioada optimă de plantare din phmăvarăl toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrăńior de plantare conf. art. 9 alin. 5 din

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. În

a plantărilor În compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni

normativ.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina /6 ex./1 5.102018 Q

1 9.OCT?D18

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://www.nmbroRnstitut/orimaria/directu/ďrectia mediu/avize arbori in consultareĺavize arbori in consultare.php), pe data de

Prezentul se execută în regim de urgenţă.

Defrişare — 1 ex.arbore uscat 100%

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

vederea verificării în teren

conf. art, 4 din aceIaşi act Q

Bd. Regîna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 inţ. 4016
httpJ/www.pmb.ro
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5'

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro

Q - Doamna
Str. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9132120.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1663219/24.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9433/25.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Caporal
Răducanu Cristea la nr. 7, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reduceťea Ia 1/4 din volumuĺ coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eüminărU riscului de frângere şi

O prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate:
Aliniament stradal:
- 1 ex. Tilia sp. (tei ) 030 cm, h 12 m —în faţa imobilului cu nr. 11
- 1 ex. Tilia sp. (tei ) 0 60 cm, h 14 m — in faţa imobilului cu nr. 12
- 2 ex. Tilia sp. (tei ) O 60 - 80 cm, h 14 m — în faţa imobilului cu nr 14
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 40 cm, Ii 12 m — în faţa imobiiului cu nr. 20
- 1 e>. Tilia sp. (tei ) 0 60 cm7 h 14 m — in faţa imobilului cu nr. 20
- 2 ex, TiIia sp. (tei )O 30 - 50 cm, h 10 - 12 m —înfaţa imobilului cu nr. 15
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
ln aliniament stradal Ia nr. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş ) O 25 cm, h 8 m — în faţa imobilului cu nr. 7— cu trunchi
putred, cu despicături multiple i ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

Nr. 9433116632191
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- defrişarea şi scoatere rädăcinflor arborelui se vtr executa pentŕu evitarea
prdducerii de evenimente cu ďrmări nedorite şi crearea coŕidiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru twnchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzätoare acestuia, în
funcţie de specie), unul în locul oelui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale
arborelui i 5 ex. în completarea alveolelor goale din plantaţia de aliniament a
străzii/plantaUi de aliniament adiacente, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.
114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din primăvarai toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, Q
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.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua

Toaletare — 8 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma iana POPA

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://wwwpmb.ro/ínstjtutn/prjmaria/directfl/direcţia mediu/avize arbori in consultare/avize arboń in consultare.phn), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad poşlal 050013, sector 5, Bucureşti, Ramânia
Tel: 021.30555.Ooint. 4016
httpi/www.pmb. ra
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Nr. 9436/1663229/
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Sewiciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituh nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Q office@aes5,ro
- Asociaţia đe proprietari a blocului 90A, sc. 1
Str Tutunari nr.4, bI. 90A, sector 5
- Domnul (
Str. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9133/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1663229/24.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9436/25.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din parcarea
blocului 90A, sc.1 din str. Tutunari nr.4, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 11.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor Verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm;

O Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc platbanđă parcare:
- 8 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 - 3Ocm, h 10 -12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mad dimensiuni, cu apficarea ĺucrărflor de echiiibrare în vederea
eliminărâ riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eIiminarea ramurilor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc platbandă parcare:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 10 - 2Ocm, h 10-12 m — uscaţi 100%,

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 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 (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cad poştal 050013, sedar5, BucureştL Ramánia

TeI: 021.305.55.00
http://wwwpmb. ro
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Precizăm cä adrninistratortjl Iegal a terenului este räspunzător de śiguranţa bunuńior
şi a persoanelor în zona operaţiunhlor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia1 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 toamna anului 2018- primăvara
anului 2019.

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

Defrişarea arbohlor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016. Q

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de
toaletare, lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 8 ex. arbori
Defrişare —2 ex. uscaţi 100%

l&OCŢzQia

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/Iwww.pmb.ro/institutii/primari&directiiĺdirectia mediuIavize arbori in consultare/avlze arbori n consultare.php), pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5 exí5.1O2O1B o

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, România
TeI: 021.3C5.55.0O int. 4016
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CĂTRE

Universitatea de Medicină i Farmacie „Carol Davíla"

8-dul Eroii Sanitari nr 8, sector 5

Referitor Ia adresa dvs. nr. 24984/25.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

O 1664453/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 9655/28.09.2018, prin care ne solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore, situat în incinta

Universităţii de Medicină i Farmacie „Carol Davila" din B-dul Eroii Sanitari nr. 8, sector 5,

vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 05.10.2018, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentw care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobflului:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 80 cm,h 16 m — cu scorbură profundă Ia bază şi Iipsă cilindrul central

O Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi

scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor în zona operaţiunflor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nr. 9655/1664453/

Sd. flegina Ehsabeta nr. 47. cod poştal 050073, sedůr 5, Aucureştŕ, Ramâna

TeI: 021.305.55.00
httpi/www.pmb,ro



Pentru reîacerea fondului vegetal, n compensarea a?borelui aÝizät pernw ěŤrşt.

conform H.C.G.M.B. nr. 30412009 şi RC.G.M.B: 114/2011, aveŞ obligaţia plafltărli Ba.

arbori tińeri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 crň şi înălţime corespunzăfoare

acestuia, în funcţie de specie), respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de

utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar&toamna anului 2019 conform

angajamentului de plantare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în cornpensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act

normativ.

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

Defrişare — 1 ex. în declin bio/ogic

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

(( ui )
Insp. Florentina POPESCUís ex./12.1O.2018

lRÜCŢ7

prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:iĺw.pmb.ro/institutii/primariaJdirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arborl in consultare.php), pe data

de

40a

Bd. Rena Eksabeta nr 47. tod pcştal 050013. sector 5, Bucureşt, Rcmânia 1'
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Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

O
Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aess.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 3

Str. Pucheni nr. 4, sector 5

- Domnul

Referitor Ia e-mailul domnului înregistrat Ia P.M.B cu nr.

1667937/08.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9953/09.10.2018, prih care ne solicită

Q
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din al blocului 3 din

str. Pucheni nr. 4, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data

de 11.10.2018, 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

spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din spatele blocului, spre str. Pucheni:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 25 cm, h 6 m — twnchi putred Ia bază, cilindrul central

p ut red

Nr. 9953116679371

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod paştal 050013, sector5, Bucureşti, Ramânia

Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro
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sectonĄui 3. evacuändu-se masa 1emnoas tentm a nu boca ie oe acces. hśänôE
măsuń de prevenire a acciđenlelor sau deleń2mrea canslruc%mor din jur şi i rále4or
aeňené; déî(şarea şi scoatęrea rdăčinior -arboreU se vor ixecuta pentru evRarea

produderii de evenimente cu urmări nedońte şi crearea condfţiilor pentru plantarea de

material dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de siguranţa bunurflor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul vede aI blocului, respectând distanţaQ

reglementară faţă de clădiri şi reţele de utiHtăţi, în perioada optimă de plantare din

primăvar& toamna anului 2019.

La finaiizarea Iucrărilor de plantare conf. ad. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărU în teren

a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.

Menţionăm că înainte de executarea Iucrărilor de defriare este necesar ca

spaţiul verde mncercuit cu plasă de sârmă i poartă din sipci de Iemn să fie desfiinţat

çi redat spre folosintă asociaţiei de propietari.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Frezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTOREXECU 2
Simona-Marian

Întocmit,

Insp. Fiorentina POPESCU/ 7 ex./15.1O.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(htln://wpmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultar&avizo arbori in consultarepho), pe data

de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paśtal 050013, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 021305,55Ooint. 4016
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Nr. 11437 - 11157446031 22. OCT. 201d

CĂ TRE

Asociaţia de proprietari a blocului — reprezentant domnul, -

Str. Antim Ivireanu nr. 45, sector 5

REVENIRE LA AVIZUL DE TOALETARE NR. 11437/15744603/2017
t

Revenim Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr. 15744603/08.11.2017 şi Ia

Q
Direcţia de Mediu cu nr. 11437/09.11.2017, prin care ne soflcitaţi emiterea avizuiui de

specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde al blocului din Str.

Antim Ivireanu nr 45, sector 5, în urma completărfl documentaţiei cu angajament de

piantare i act de propietate, vă facem cunoscut că Ia verificăriie efectuate pe teren în

08.12.2017 i 11.10.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intraviianui iocalităţiior, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm;

Defriare:

Spaţiul verde spate bloc, în gardul imobilului:

- 1 ex. Populus sp. (Iop ) O 90 cm, h 18 m- situat ia aproximativ l,5 m distanţă

O
faţă de zidul imobilului, sistemul radicular distruge structura de rezistenţă a imobilului

Lucrăriie avizate se executa prin grija proprietarului/administratorul Iegal aI terenuiui,

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

prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenuiui este răspunzător de

siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

iucrărilor, privind: respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

caz contrar apflcându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.

Bd. Regins Elisabeta nr. 47, cođ poştal 05C01 3, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 02t,305.55.OO
http:I/www.pmb.w
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conforrn H.C.&Ma. nr 30412009 i H.C.G.M.B.1 14/2011, ayeľobUgajap1antâek6a

arboń tineri cu bakt de pământ (cu diametvu de min; 7 cm şi înălţime;corespunzătoave

acestuia, în funcţie de specie), respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de

utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvaraitoamna anului 2019 conform

angajamentului de plantare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.&G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.

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

Defrişare — 1 ex.care afectează structura de rezistenţă a imobUului

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Florentina is eWls.1c.2018

l&ÜCŢ ?ü;a

o

prezentul aviz a fost postat pe siteuI PMB

(http://w.nmbro/institutii/nrmaria/dIrectii/directia medluiavize arborl In consulţare/avlze arbori In consuItare.hp), pe data

de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
TeI 021.3055500 int. 4016
http:/iwww.pmb.ro
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cĂTRE
PrImăria Sectorului $

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veriflcare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11 • sector &

Spreştiină:
- Amenajare Edllltară şi Salubrlzare SA
Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9-11, sector 5
oflIce(aes5.m

Tn urma deplasării in teren efectuată de către inspectowl Direcţiei de Mediu din data
de 27.082018, Ia diferite Iocaţii đin sectorul 5, s-a inventariat în plantaţia de aliniament a
şoselei AnUaeriană, următorul material dendrologic, in declln blologlc avansat, pentw
care conform Legii nr2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţflor cu modiflcăńle şi compIetăre in vigoare şi H.C.G.M.B. 30412009.

‘H.C.G.M.B. 11412011 privind amenajarea şi Tntreţrnerea alveolelor stradale đin cadwl
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avlzăm:
DeWi$re:
Plantaţia de aliniament a şoselel Anúaedană, in ĺaţa cämlnutul mllitar Cdzantema:
- 1 ex. Acersp. (arţar) 030 cm, h 12 m — cu scorbură profundă Ia bază, cu dllndru central
lipsă, đespicătuń multiple pe twnchiul, Iipsă scoarţă
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 40 cm, h 4 m — cu allndw central Iipsă pe toată lungimea
twnchiului şi scoarţa lipsă parţia),
Plantaţia de allnlament a şoselel Andaeflană, in dreptul lmobflulul cu nr. 63:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 40 cm, h 8 m — cu scorbud multiple pe twnchiul putred.
Plantaţla de allniament a şoselei AnUaeriană, în dreptul imobJIuIui cu nr. 55 C:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 8 m — cu scorbură profundă Ia bază cu cHindw
central Iipsa
Plantaţia de a!inlament a şoselel Anüaeriană, in dreptul lmobHulul cu nr. 43:
- 2 ex. twnchiud Fraxinus sp. (frasin) O 30 - 35 cm, h 1 — 1,2 m — uscate 100%
Plantaţla de aliniament a şaseleI AnUaerlană, In dreptul ImobilufuI cu nr. 33:
- 1 ex. Acersp. (arţar) 030 cm, h 10 m — cu despicătuń mulüple pe trunchi, Ilpsă scoarţă
pe toată lungimea trunchiului şi duperd saproflte,
Plantafia de alinlament a oseJei AnflaerÎană, în dreptul imobflului cu nr. 23:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) @ 30 cm, h 8 m — cu scorbură profundă Ia bază i ciuperci
saprofite

2..2018

ď Rtra Etbfl it 47. d şWO5XI3,sc5, 8innb. Rflt
TeŁ 021301S.VO
hnpihňw.w.pmb.ro
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avizate se executa — fla adrîi,iíiśuaioOkflel IieriiPiii

- Sectomä 5. evacuâadu-se masa Iemnoasă pentru a nu Noca căäe de acces, luăndu-se
măsuń đé pievenlre a acädentelor sau đeteriorarea construcţiulor din jur şi a reţelelor
aeńene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
produceiii de evenimente cu urmări nedońte şi crearea condłţiilor pentru plantarea de
material đendrologic tânăr.

Precizăm că adminislratorul Iegal aI terenului este răspunzâtor de siguranţa bununlor
şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind;
respectarea avizului, respectarea tehnologi& de execuţie a tăiedlor, ĺn caz contrar
aplicăndu-se sanctjuni conform ert. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.CGMB. nr. 30412009.

Pentru reíacerea fondului vegetal, in compensarea arbońlor avizaţi pentru dehişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009 şi H.C.G.M.B. 11412011, aveţi oblIgaţia plantăńl 38 ex.
arborl tinerI cu balot de pământ (cu diame&u de mln. 7 cm şi înălţîme corespunzătoare
acestuia, in funcţie de specie), 8 in Iowl celor defrişaţi, după extragerea sistemelor

• radiculare ale arbodlor i alte 30 exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii
sau in alte zone defldtare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.MB. nr.
11412011 respectând disWnţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, in peńDada
opbmă de plantare din toamna anului 2018 — primăvară 2019.

La flnaľizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB. ln vederea veriflcărh in teren
a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sanąiuni conf. arL 4 din aceIaşi act
normabv.

Defdşarea arborilor avizaţj se va íace cu aplicarea prevededlor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081ţ28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa in regim de urgenţă.
DeMşare — 8 ex.arbod (2 ex. uscaie 100% şi 6 ex. in declin biologic)

( l

DIRECTOR EXE V,
Simona

‘0\

ą;
întocmlt,

Insp. Florenűna POPESCUI5an8onola

2& SEpy
pmzeflJ avlz a ťost poslat pe sfled

afl —-a. flaś r ‘‘‘ejt). pe dala
de

Bd. R.îi. aabet ‚r. 47, d pcş* O3I3ţsectr5, BunţIk, Rmib

TeŁOžtX5.55.OO rt 4016
hHpiM,m.pmbm

U *5
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PRIMĂRIA MUNJCIPIULU1 JCUREŞ11

Direcţia de Mediu
POMANIA

iM iL'pEuNÄ

Nr. 942111663136/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului B
Aleea Livezilor nr 31, sector 5
- Domnul
ĺ - ‚sector5

Referitor Ia adresa AES nr. 9110/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1663136/24.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 9421/25.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiul verde din spatele blocului 8,
din Aleea Livezilor nr, 31 sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 11.10.2018, s-a inventariat urńiătorul material dendrologic pentru care conforrń
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

t Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiü
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde spate bloc:
- 11 ex. Acersp. (artar) 020 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) 020 - 25 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 020 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija admtnistratowlui Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 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 (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiHbrul biologic aI acestora

1 nnifll ĘIih .17 . .lflflhI2 &i



ţcu exćepţia e1iminiü ramuňior uscate, operaŞune ce se poate executa in o.ńce
perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei d9 exccu a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA

Intocmit,
p Insp. Florentina - MireIa POPESCUŤ6exJ1S.lo.2018

prezentul aviz a tost postat pe stte-uI PMB
(http:iĺwpmbroJinstitulií/phmahaJdirectíi/directia mediwavize arboń in consuQaretavize arbori in consultarephp), pe data de

fld PnnnnĘthntn nr A7 rrwln.,ttMflÇľYUl cnrlnr P"n"rnti flnmn



_a

PRIMĂR(A MUNICIPIULiJ BUUJREŞI1

Direcţia de Mediu
ROMANIA

- lS-1flI I SUÄflľM iLPOEUNA

ütRüV1

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuh
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 52 A, sc. 2
Str. Teliţa nr. 14, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9135/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1663177/24.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9422/25.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborU situaţi în spaţiul verde aI blocului 52 A, sc. 2
din str. Teliţa nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in data
de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

O
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărü riscuĺui de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Pwnus sp. (corcodus) 020 cm, h lOm
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020 cm, h 1Q m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, h 10 m
Spaţiul verde Iateral bloc, sc. 2:
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 15 - 17 cm, h 8 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 0 15 cm, h 10 m
Spaţiu verde spate bloc, sc. 2:
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) 020 cm, h lOm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 25 cm, h 12 m

Nr. 9422116631771
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tucrările avizate se vor -szecuta piin grija admititratoniiúflega1 al terenükîťPňrnä
Sectoruiui 5, evacuându-se masa. Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeíe de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 in perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după prirnirea 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. arbori

DIRECTOR EXECUTIV.

Simona -

Întacmit,

Jnsp. Florentina - Mkela 16 ex./1 8.10.201 8

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMR
(hţtp://www.pmb.ro/inslitutiiiprimariajdirectiudirectia mediWavize aWori in consultare/avi2e arbnri in consultare.php), pe data de

Is FiO. n;cl; k,'...A7 .d fl n..,,a.,



PRIMĂRIA MUNICWIULUI BUUREŞ11 f
Direcţia de Mediu

POMANIA
IQIB-2flI

Nr. 9423/1663180/ 01

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Domnul

Str. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9111/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1663180//24.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9423/25.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru arborii situaţi în parcarea din spatele blocului 11 din
str. Iacob Andrei nr. 44, sectór 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată $ teren în

Q
data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304(2009, privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Parcare spate bloc:

- 4 ex. Populus sp. (plop) O 40 - 70 cm, h 16 — 18 m - Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărű riscului de frángere şi präbuşire a ramurilar Ia condíţi meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20 - 25 cm, h 8 — 9 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamenteĺor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea

Bd. Re&a Elisabela nr. 47. cnd nnstal cSŰflhl çprtnr Riw,,rpcli flnmĄni
I e-"'I ůr- I d3.



eiîminăťÜ üscuiui de Îťängere ş7 pťäbuşire a mmurüor Şa con5ii meteo neTavorabîle şr

elîminarea mmurflor uscaÍe

Lucrărite avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenu)ui Primărîa

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoäsă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echüibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

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

Toaletare — 6 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonaMari na POPA

(
Întocmit,

insp. Florentina 15 exJl 8.102018

prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

(http:/Jw.pmbíoíinstitutüfprimari&direcUi/directia mediu/avize arbod in consultarWavize arbori in consul!are.nhp), pe data de
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PRIMÄRIA MUNICIPIULtJ BtUREŞ11

Direcţia đeMediu
ROMANIA
TglS ?ŮI S I SÁaiTO-M

Oţ NOV2u8

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă

O
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 2, sc. 2
Str. Soldat Vasile Croitoru nr. 3, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9115/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1663199/24.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9427/25.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi in spaţiul verde aI blocului 2, sc. 2 din
str. SoIdat Vasile Croitoru nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletaŕe:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor

Q de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
SpaiuI verde faţă bloc, sc. 2:
- 6 ex. Tilia sp. (tei) O 20 - 40 cm, h 10 - 1 4m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 15 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 35 cm, h 14 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 030 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 12 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) 0 15 cm, h 10 m
Spaţiul verde Iateral bloc, sc. 2:
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) 015 - 30 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25 cm, h 12 m
Spatiul verde spate btoc, sc. 2:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 15 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 - 45 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20 cm, h 14 m — i eliminare iederă

Iů:— tail

Nr. 9427/1663199!
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuándu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 20 ex. arbori

DIRECOR EXECUTIV,

Simona - Mari na POPA

r -
Intocmit,

s Insp. Florentina - MireIa POPESCU/6 ex/18.1O.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMS
(ţpJđwww.pmb.ro/institutii/primari&direţii/irectiaI mediu/avize arbori in consultare/avize arboń in consultarepho), pe data de
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CĂTRE
Primăria Sectoruiui 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciui Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spregiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aess.ro

Q - Asociaţia de proprietari a blocului 19
Str. Caporal Preda nr. 1, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9127/20.09.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1663202.124.092018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9428/25.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de speciafltate pentru arborii situaţi în spaţiui verde ai blocuiui 19 din str.
Caporal Preda nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul mateňal dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul
iocaiităţiior cu modificăriie şi comp)etăriie în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizám:

Toaietare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni,

de echilibrare în vederea eliminărü ńscuiui de frângere şi prăbuşire
meteo nefavorabiţe şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

Q - 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 12 m
Spaţiul verde iateral bloc, sc. 1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 12 m
- 2 ex. pomifructiferi 020 - 22 cm, h 8 - 10 m
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Acersp. (arţar) 020 cm1 h 10 m
- 3 ex. Catalpa sp. (catalpă) 0 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Uimus sp. (ulm) 030 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 - 30 cm, h 12 m
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasřn) 0 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Salix sp. (sacie) 0 100 cm, h 14 m
- 1 ex. Jugians sp. (nuc) 0 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Pauiownia sp. (arborele prinţesei) 040 cm, h 10 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde faţă bloc între sc. 1 i 2:

- 1 ex. Ulmus sp. bituipinal (uim) 0 15 - 20 cm, h 10 - 12 m — uscat 80%

-•ţ!'4 -

PRIMÂRIA MUNrr

Direcţia de Mediu ş&
‘ -:.

Nr. 9428116632021
¶t NOV. 208

EŞI1
-

ŘOMÂNIA
- 101* 2TB sÂaB&Tc-M i,pprJn

cu aplicarea Iucrărilor
a ramurflor Ia condiţii

Rd Rpnin PIkhnt nr 47 rnd rw,çtM flm1 i nrřnr R IIrI ‚rncti Pnm5ni2



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Ibgal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

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 (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar& toamna anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, 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 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 pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 19 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore — uscat 8O%

DIRECTOR EXEÇLJTIV,
Simona-Marina PÖPA

í.• ďio3 t

L 4 /1- .

“ ! . intocmit,
Insp Florentina t 6 ex./1 6.10.2018

2 &nc
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http;//vw.Qmbro/institutii/primari&direclii/directia mediuřavize arboň in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

RĄ Ppnin Flknhpta nr d7 rrvl rv,çtI flIY1q cpntnr P IIrI rpti Pnmnii .t"'%.. I I



PR1MÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞT) 24::a

ŔOMÂNIA
-

- :- —
i,i M iL'PCELJA

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. M 83, sc. 2

Str Mică Petre nr. 2, sector 5

- Domnul

Str. r bl. ‚ sc. ‚ et. ‚ ap... sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 9116/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1663206/24.09.2018 şi ta Direcţia de Mediu cu nr. 9429/25.09.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde aI blocului M 83,

sc. 2, din str. Miscă Petre nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toa!etare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25 cm, h 10 m — la 60 cm de bloc - reducerea cu 1/3 a volumului

coronamentului de mari dimensiun4 cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea

eliminărä ríscuIui de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiU meieo nefavorabfle şi

eliminarea ramurflor uscate

I I

Direcţia de Mediu

Nr. 9429116632061
Ot Nfl'L 1Q



- 1 ex. Ailanlhus sp. ţfals oţetar) O 50 cm, h16 m —laltO cm de b]oc - reducerea w 113 a

volutnului coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăriĺor de echilibrare în

vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabUe

şi eliminarea ramurflor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare — 2 ex. arbori

)

Întocmit,

Insp. Florentina - Mkela POPESCU/7 ex./1S1O2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(httfl:/ĺwAvpmbro/insliluliVprimańa'directii/directia mediufavize arbod in consultar&avize artoń in ccnsultare.php), pe data do

24, OŢ 209

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

O office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 22, sc. 1, 2, 3
Str. Candea Ion nr. 11, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9122/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1663210/24.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9430/25.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 22, sc. 1,
2, 3 din str. Candea Ion nr. 11, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu apĺicarea Iucrărflor

de echilibrare În vederea eliminărü risculuŕ de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

Q meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
SpaUuI verde faţă bloc, sc. 1:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) 020 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 25 cm, Fi 12m
SpaUuI verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Acersp. (arţar) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Aescuius sp. (castan) 020 cm, h 1O m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 25 cm, h 12 m
- 1 ex. pom tructifer 020 cm, h 10 m
Spaiul verde lateral bioc, sc. 3:
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Acersp. (arţar)0 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 cm, h 12 m
- 1 ex. pom fructifer 020 cm, h 10 m
SpaUuI verde spate bloc: nu prezintă material dendrologic

Iż l iIfld fl, 44,lflCľfl1' 4..C D ...rl



tucŕäfue aVzate se vov exectikapÔići3a administract ieenu1P,imăiia
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
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 — 14 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV.

POPA

Întocmit,

Insp. Florentina - MireIa POPESCU i & ex./1 8.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htlp://ww,.pmbro/institutiiiprimaria/dÍrectii/direciia mediu/avize arbori in consultareiavize arboń in consultare.phn), pe data de
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Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti - pentru
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

50$. Panduri

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P10
Sos. Panduri nr. 17, sector5

cu aplicarea IucrărUor
a ramurflor Ia condiţii

Nr. 943511663225/

o ţ=J

Referitor Ia adresa AES nr 9151/20.092018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1663225/24.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9435/25.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi În spaţiul verde aI blocului P 10 din
sos. Panduri nr. 17, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi coňipletările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privihd Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni,

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) O 15 - 17 cm, h 10 - 12 m
Spaţiul verde Iateral bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 030 cm, h 12 m
Aliniament stradal sos. Panduri, Iateral bloc:
- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20-30 cm, h 14-16 m
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20 cm, h 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 015 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 25 cm, h 12 m
Aliniament stradal faţă intrare bloc:
- 1 ex. SaHx sp. (salcie) O 50 cm, h 12 m

I I
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria
Sectoru]ui 5 i ALPAB(pentru arbońi situaţi în plantaţia de aliniament a sosetei Panduri),
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca ni!e de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiik.: jin jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa in orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.S.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului 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 toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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 îI atişeze, 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 pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 14 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore —uscat 100%

DIRECTOŘ EXECÚŤIV,
Simond1MarianapOP,,

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCUe ex./16102018

prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
(httfl://vĄvwflmbro/instilutii!primah&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arboň in consuItare.hp), pe dah de
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Nr. 9437116632311 D t NOV

CĂTRE

Primăria SectoruIui 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Q
Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office @ aes5.ro

- Doamna

Str. ‚bI., sc. ‚ap. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9134/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1663231/24.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 9437/25.09.2018, prin care ne solicită

• emiterea avizului de specialitate pentru un árborii situaţii pe trotuarul din Iateralul blocului 1,

O
din str. Mihail Sebastian nr. 116, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi HC.G.M.B. 304/2009,

privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Piantaţie de aliniament parcare între bloc 1 i biserică:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare în vederea eüminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia cond(ţü meteo

nefavorabile şi eliminarea ramurüor uscate

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 40 cm, h 12 m

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 50 cm, h 12 m
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- 1 ex. Frwdnus sp. (frasin) O 50 cm, Ii 12 m — iipsă scoartă Ia bază - Reducerea cu 1/3 a

volumului coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în

vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramJIor Ia condíü meteo nefavorabiĺe

şi eliminarea ramurflor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI acestora

(cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoaneior în zona operaţiunilQr, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, in

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 —3 ex. arbori

Întocmit,

Insp. Florentina - MireIa POPESCU I5exile.1o.2018

prezentul aviz a Íost postat pe site-uI PMB

(htţp:1/wwwpmb.ro/instiIuti/primari&directiUdirectia mediWavize arbori in consultare/avjze arbori in consultarephp), pe data de

I I M

DiRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA

űLJJdIO
‚-:
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PR1MARIA MItIICIPIULU1 BUCUREŞfl Jgşzt.

Direcţia de Mediu

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Q Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- CIubuI Copiilor Sector 5 — đirector i

Str. Năsăud nr. 93, sector 5
-

yahoo.com

Referitor Ia adresa doamnei Director I înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1665753/01.10.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 9720/Oż.10.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în spaţiile verzi din jurul Clubului
Copiilor Sector 5 din str. Năsăud nr. 93, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completăriie în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
avizăm:

Toaletare:

Q Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamenteior de mari dimensiuni,
de echilibrare în vederea eiiminărü riscului de frângere şi prăbuşire
meteo nefavorabíie şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde curte interioară CIub:
- 1 ex. Juglanus sp. (nuc) O 80 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 0 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 80 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 030 cm, h 12 m
Aliniament stradal str. Năsăud, staţie auto faţă Club:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30-50 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 40 cm, h 12 m
Spaţiul verde parcare Iateral CIub:
- 1 ex. Morus sp. multitulpinal (dud) 0 10 - 30 cm, h 12 -14 m
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) 0 15-20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. multitulpinal (corcodu) 0 10 - 20 cm, h 10 - 12 m

Nr. 972011665753/ Ü 1. NOV. 7ÜB
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cu apiicarea iucrăriior
a ramurUor ia condiţii
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Lucrările avizate sá vor executa prin grija administratorului legal aI teŕenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 11 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ą2° %i
Insp. Florentina POPESCU í 6 ex.i16.1O.2018

oI

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpJ/vn;w.pmb.roRnstitutii/primari&directii/directja mediu/avize arboń in consultar&avize arboń in consuIiare.hp), pe data de
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CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti - pentru sos. Panduri

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Ađministrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

o
Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 94, sc. 3
Calea Ferentari nr. 13, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389120.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-â reinventariat
materialul dendrológic din avizul 4019/1341132/09.10.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului 94 din Calea Ferentad nr. 13, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi dín intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulteńoare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărflor de echihbrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramuriior Ia condíţi rneteo ne!avorabile şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiu verde spate blcc, sc. 3:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) 020 cm, h 10 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20- 25cm, h 10 - 12m
- 2 ex. Pomi fructiferi O 2Ocm, h 8- lOm

Spaţiu verde !atera! bloc, sc. 3:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 80 cm, h 14m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 1Dm
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 14m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 20- 25cm, h 10 - 12m

I I

Nr. 3155 - 7/1619451/
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Spaţiu verde faţă bloc, sc. 3:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 3Ocm, h 14m
Alinîament Calea Fereńtari, fată bloc sc.3:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 40 cm, h 10 - 12 m
Aliniament str. Năsăud nr. 76:

- 1 ex.Morussp.(dud)O6Ocm,hl2m
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal a( terenului Primăria

Sectorului 5 si ALPAB(pentru arborele situat în plantaţia de aliniament a CăH Ferentari),
evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anu(ui).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă
2018 — primăvară 2019.

Toaĺetare — 18 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

.

\ţV p.J
\ 4/ - Intocmit,

Insp. Florentrna POPESCU /5 ex.124, 10.2018r
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:IAwAVpmbrolinstitutiiiprimarialdirectii/directia mediwavize arbori in consultar&avjze arbori n consultare.php), pe data de

Bd. Reuina Elisabeta nr. 47. cod ocstal 050013. seclars. Bucuresti. Rcmânia I i
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Direcţia de Mediu -

ROMANIA
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05. NUV 1Wd

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţfl Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Ö Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc A2, sc. 3 - 4
Str. Lereti nr. 1 - 3, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20fl420l8, înregistrată la P.M.B cu nr
1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 5204/1350620120.1O.2015 situat în spaţiul verde al
blocului A 2, sc. 3 - 4 din str. Leresti nr. 1 - 3, sector 5, pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi comiIetăriIe uíterioare, H.CG.M.B. 304/2009 privind Nbrmele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

O Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuruor uscate:
Spaţíu verde faţă bloc, sc.3:

- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20- SOcm, h 10 — 12m
- 4 ex. Acer sp. (arţar) O 20- 3Ocm, h 10 — 12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 20- 3Ocm, h 10 — 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 12m

Spaţiu v2rde spate bloc sc.3 -4:
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 12 m

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 12m
Spaţiu verde Iateral b!oc, sc.4:

- 3 ex. Populus sp. (plop ) O 30 - 40 cm, h 16 - 18 m - Reducerea Ia 1/2 din
volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate

I l

Nr. 3155 - 811619451/
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1 ex. Aoer sp. arţaŕ}O 2Ocm,1iat
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 2Qcm, h 10 m

Spaţiu verde faţă bloc, sc 4:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 12m
Menţionăm că pentru această Iocaţie a fost emis i avizul

1106511571720101.2018 pentru defriarea a 3 ex. arbori.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa În orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă
2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 23 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCUJŞ..en24.1 D201 8

prezentul aviz a fosi postat pe site-uI PMB
(http:UwwspmbroRnsIitutiiIprimaria/directii/directia mediuĺavize arbori in consultareĺavize arboh in consultare.php), pe data de

ClWü 2018

Bd. Reaina Elisabeta nr. 47. cod ncşaI 050013, sector 5, Bucureşd, Románta
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Nr. 3155 - 9/1619451!

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edifltare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 13
Calea Rahovei nr. 325, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 3389/20.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 716811369291104.12.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului 1 3 din Calea Rahovei nr. 325, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reävizăm

Toaletare:
O Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiîü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiu verde bioc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h 12m
- 2ex.Acernegundo(arţar)030-4Ocm,hlO-12m

Menţionăm că so]uţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370/24.09.201 8 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Bd. Reina Easateia nr 47. cod stsI O513. sedar5. Bucurnsh Rin I I w. iI
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şi a persoanelor în żona operaţiunilor, supravęgherea execuţiei Iucrăritor, privind:

respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare — 23 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit,

‘“

Insp. Florentina POPESCU i 5 ex/24.1O.2018

o

O2.Noťiiiuł

prezentul aviz a fost postat pe siie-uI PMB

(http://vvwpmbro/institutii!primar&directii/directia mediulavize arboń in consultar&avize arbori in consultare.php), pe data de

PĄ flnnn PIknh nr 47 nid ncstal Ű5G013. secţor5. Bucureşti. Romána
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Nr. 3155 - 10116194511 05. NOV. 1Ü1d —

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Dírecţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bIoc 31
Aleea Posada nr 8, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 31 55/27.04.201 8, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren În perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 6934I1366158/23.11.2015 situat în spaţiul verde al
blocului 31 din Aleea Posada nr. 8, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Töaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumuĺ coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

O ĺucrărflor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramuruor uscate:
Spaţiu! verde faţă bioc, sc. A:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) 0 20 cm, h 9 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) 020 - 3Ocm, h 9 - 12 m
- 2ex.Acernegundo(arţar)018-2Ocm, hlO-12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 020 - 3Ocm, h 12 - 14m

SpaţiuJ verde faţă bloc, sc. 8:
- 5 ex. Catalpa sp. (catalpă ) 030 - SOcm, h 12 - 16 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O SOcm, h 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 12m
- 1 ex. Prunus Pissardi (corcoduş rosu) O 3Ocm, h 12m--

Spaţiui verde spate bloc:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 - SOcm, h 10 -14m
- 5 ex. Acersp. (arţar)025 -SOcm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) 0 35cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 8m

I II



Menţionăm cä arborii situaţfln parvarea din latera]uTbloculüi aďîostioaletafi şi
nu mai necesită alte Iucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă
2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 25 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon14jiana POPA

Intocm,t,
Insp. Florentina POPESCU/5 ex/24.1D2D18

Ożwoy 2Óm8

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(hUpJ/vwi.pmbroJinstitutiifprimariaJdírectiWdirecIíp mediwavize arbod in consuhare/avize arbori in consuItare.hp). pe data de
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ROMANIA
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Nr. 3155 - 11/1619451! 05. NUV 11d

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

O Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc A 1, sc. 1-2
Str. Leresti nr. 5, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 520511350622120.1O.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului A 1 din str. Leresti nr. 5, sector 5, 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 tedtoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamenteĺor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea &iminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiîü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiu verde faţă bloc, sc. 1:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 3Ocm, h Bm
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) O 30- 35cm, h 10 — 12m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 2Ocm, h 10 — 1 2m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h 1Dm
- 1 ex. Populus sp. (plop ) O 60 cm, h 16 m - Reducerea cu 1/2 din voĺumul

coronamentului de mari dimensiun4 cu aplicarea íucrărflor de echilibrare în vederea
elirninărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
&iminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Pom fructifer O 2Ocm, h 8m
Spaţiu verde bloc, sc.2:

- 2 ex. Pomi fructiferi O 2Ocm, h 8 -lOm
- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 25 - 4Ocm, h 8 — 1 Om
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h lOm

I l IIBd. Renina EltsahAta nr 47 nd nnstnl nq1lą çpnlnr R"n"rpçti flnm%n
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paţiu verde !ateral bloc, sc. 1: -

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 20 - 25cm, h 10 - 12m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) 030 - 3Scm, h 10 -12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 2Ocm, h lOm
- 2 ex. Pomi fructiferi 0 2Ocm, h 8 -lOm

Spaţiu verde spate bloc, sc 1 -2:
- 6 ex. Acersp. (arţar) 020 - 3Ocm, h 10 -12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 3Ocm, h lOm
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 12m
Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită

lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu. -

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă
2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 29 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simôna-Mariana POPA

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU i 5 ex./24.1O.2018

u1d

prezen(uI aviz a Iost postat pe síte-uI PMB
(htIp:/Aw.pmb.roJinstitutii/primari&directii/direciip mediwavi2e arbori n consultarefavize arbcri in consultare.php), pe data de

Bd. Renina Elisabeta nr. 47. cod oostal 050013. sector 5. BucuresU. România tś'C'%A I I
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

• Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

O Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 34
Str. Pricopan nr. 18, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 594011356935/28.10.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului 34 din str. Pricopani nr. 18, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
rëglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din ihtravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi

O de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm
Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu apĺicarea

Iucrărflor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia cond/ţü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiu verde faţă bioc:

- 1 ex. Acer Negundo (artar) O 4Ocm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h lOm

Spaţiu verde Jateral b!oc:
- 2 ex. Acer Negundo (arţar) O 2Ocm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 6m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Morussp.(dud)035cm,hl2m
- 1 ex.Tilia sp. (tei)O2Ocm,h lOm
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25 cm, h 10 m

IIRĄ Pnninn PIkhnI nr A7 rndnnçtllflĘfllfl qprtnr R"n,'rpqti Pnmni



- 1 ex. Ailanlhus sp. (Tals dţetaŕ) D 25 cm1 b 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 25 - 60 cm, h 16 - 18m - Reducerea cu 1/2 din

volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
ehminarea ramurflor uscate

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă
2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 12 ex. arbori

Întocmit,
Insp. FIorentina POPESCUis ex./24.1Q.2018

ÜiNQyz

prezentul aviz a fost postat pa site-uI PMB
(http://ww.pmb.ro/institutíiĺprimari&directii/directia mediwavize arboń in consultare/avize arbori in consultarephp), pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Rd Renina Flisbst nr 4Z rnd nntI flSÇX)11 çpdnr5 Riicnrnçti Rnmnin
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

D Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia đe proprietari bloc 37
Aleea Leresti nr. 5, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 5259/1351115!20.10.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului 37 din Aleea Leresti nr. 5, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrárea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu ŕnodificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

Q de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm
Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiîű meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiu verde spate bioc sc. 3 -4

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) O 3Ocm, h i2m
- 2 ex. Robinia sp. (saicâm) O 30- 4Ocm, h io - i2m
- 3 ex. Tília sp. (tei) e 20 - 6Ocm, h i0 - 16m
- 5 ex. pomi fructiferi O 20 - 25cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) O 20- 3Ocm, h i O — i 2m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Arborii cuprini în precedentul aviz, situaţi în spaţiul verde faţă bloc i parcare
au fost toaletaţi i nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

84 Rnnina FIiheIa nr 41 rcwlnnstalfl5a)1a pctnr5 RiiciwnsţL Rnminia I I
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Întocmit,
Insp. Florentina POPESCUis sx.124.1O.2018

prezentui aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:i/ż.pmbro/insIitutiiĺprimari&directiiídirectip mediu/avize arborj ín cnnsultare/auize arbori in consultare.php), pe dala de

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruĺui legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zcna operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
lăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, S din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă
2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 12 ex. arbori

DIRECTOR FXECUTIV,
iana POPA

Bd. Renina Etisabeţa nr 47 rnd ncstal fl50013 sprtnr 5 Riin,rpstL Rnmnia
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofťice @ aes5. ro
-Asociatia de proprietari bloc A2. Sc.2
Aleea Leresti nr. 2, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389120.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 6698/1364130/02.12.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului A 2 din Aleea Leresti nr. 2, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilör verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificărileşi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumu! coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărU riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuruor uscate:
Spaţiul varde bloc, sc. 2:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop ) O 50 cm, h 16 m - Reducerea Ia 1/2 din volumul

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
e!iminărä riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Bd. Reina Eüsateta nr. 47. cod oostal O513. sector 5. Bucuresti. Rnmnia I,ĺII



Luérărileavizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă
2016 — primăvară 2019.

Toaletare — 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Si ona-Mariana POPA

Insp. Florentina POPEŚCUI5 ex./24.1O.2018

O2Noy?

prezentul aviz a fost posiat pe site-uI PMB
(http //vvw.ornb ro'inslilutii'ońmaria/directii/directia mediu/avize arboii in consultareiavize artoń in consultare.php), pe data do

0.4 Pnmnjn



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘11...j.:.:....
Directia de Mediu .

ROMÂNIA
IglR 2c;8 sÄľsATooiM MÇEJ

05. OV 1ű8

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generaiă Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Veriflcare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector &

4
Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia F.M43 cu nr

1619451/26.04.2017 i Ia Direćţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin caré še solicită
prelungirea a 199 avíze expirate srneéxecutate din sectorul 5, veňficate in teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventahat
materialul dendrologic din avizul 498311348553120.10.2015 situat în spatiul..verde aI
blocului 23 B din str Pecineaga nr. 2, sector 5, pentru care conform Legii nr 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanu( Iocalităţilőř, cu
modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe tentonuLMuhicipiului Bucuresti, reavizăm

____

Toaletare: r—

Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
(ucrărflor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere i
prăbuire a ramurilor Ia condiţü meteo nefavorabUe i eliminarea ramurUor uscate -.

Spaţiul verde spate bloc:- -——

-

- 1 ex.Acersp.(artar)@2Ocm, h9m
—

- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O 50 cm, h 16 m
Mentionăm că solutionarea problemelor generate de arborii care necesită

Iucrări de ťoaIetať néEüřnsi 1Wiest aviz, se va facě conform Ďŕěíderi!or adreéei
9370I24.O9.20l8emisăcIetiţIádé Mediu.

Arborii cupńnsi în-precedentul aviz, situaţi în spaţiul verde spatebioc au fost
toaletaţi i nu mai necesită alte Iucrări de toaletare.

--

i,Ii

Nr. 3155 - 16113569351

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.

— - Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
=

- office(âaes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 23 B
Str. Pecineaga nr 2, sector 5

Ąt. t - .7

-

-- -: •- -

F Y

Bd. Regina asabela ru 47, cod poş*aI O5OJi şeĘBucţn$, Románia



execuţie din toamnă

Ć

4

Întocmk
Insp. Florentina POPESCU ‚ 5 ex./3Q10.2018

o

VZ ! ť_LĹLIQ

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(hţIpJIpmbro/jnstjIutjjjpţjrflafj&djrectjjjdjrectja mediwavize arboń in consuQare/avize arbori in conşúłWre.php), pe data de

- -

—-

_______________

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de preveníre a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului i execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ar[. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de

2018 — primăvară 2019.
Toale tare — 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
¶ Simona-Mariana POPA

Hd. Reoina Eisabeta nĹ 47. cod poştaíOSOOl3, sectar 5, Bucureşt, România



CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
officeţ'âaes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 45A
Str Dunavătnr 2,sector5

___

ItS i . iŁ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 3155 - 17113569351 5 t1üV. 1

ŘOMÂNIA
ola 201S çAnBÄToM IMDPEUNÂ

—-o

Referitor ia adresa AES nr.'3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.217 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate i neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezenfant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventahat —

materialul dendrologic din avizul 716111369281102.12.2015 situat în spaţiul verde î[
blocului 45A din str. Dunavăţ nr. 2, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

_____

de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, reavizăm

____

Toaletare:

______

Reducerea Ia 1/4 din brnuI coronamentelor de mari dimensiuni, cu apUwflť

_____

Iucrănĺor de echihbrare a coronamehtelorîn vederea ehminăni riscului de frângeré3!I$J!
prăbuşire a ramunlor Ia conditn meteo nefavorabüe si ehminarea ramunlor uscate
Spaţiu verde faţă bioc:
- 2ex.Juglanssp.(nuc)®20-3ocrri,hlO-12m - e

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 5Ocm, h 12 in
- 3ex. Prunussp. (corcodu)O20—25cm, h 10—11 —

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 3Ocm, h lOm
-

4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar)O 20-40 cm, h 10 - 12 m

—

Spaţiu verde iateral bloc -

- Zë. Juglans sp. (ťuöŢ3ď0cm 1r14 - —

——

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 2Ocm, h lOm

_____

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20Erří h lOiii - -_____

Menţionăm că soluţionarea-_pwbIemeIor generate de arborii--care—necesităi--—--—
lucrări de toaletare, necuprini4n-acestaviz, se va face conform prevederiIoeadŕesëiH —

9370/2409 2018 emisă đe Diçąőţia4iąediu — — —

Bd. Reoina Bşabeta nr 47. cod nostal 050013. Âu5. Bt,axtt.t. RJj]ä.Aa



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de preveníre a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritohul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurílor
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului i execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă
2018 — primăvară 2019.

Toa/etare — 16 ex. arbori

r
- prezentul aviz a fost postat pe stte-ul PMB

(hUp://ww.omb.ro/instiLuüVprjmartaJdirecui/dgeçtia_mediulavize

arbori

____

Olav i.

ln consjtar&avte wbod in consultare.php), pe data de

I -- l -.. lI

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Ö

-

- ==___z__ - -z —

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU i s exď3ÔtO.2018r

-

-:--=—--—•-

Bd. Regina Eisabeta nr.47300 poşa u$JJ, aoroota.ĘU, România l!ďn l —ri lI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Medíu
ROMANIA
lOT8-2OIB!ACÁTDflMMDrU,4Á

-

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare Investiţii Edifltare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituh nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituń nr 9 -11, sector 5
ofťiceaes5.ro
-Doamna,
Str.

Referitor 41a adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistj-ată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 I Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155I27.04.20i8, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectowl 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventadat
materialul dendrologic din avizul 716111369281102.12.2015 situat în plantaţia de aliniament
a străzii Soldat Olteanu Ia nr 4 i 5, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureti, reavizăm

Toaletare:
Piantaţia de alîniament Ia nr. 5:

ŕLL
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasiň)O QOcm, h 14m - reducerea Ia 1/4 din volümul

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echiübrare a coronamentelor
in vederea eliminărü riscului de- frângere i prăbuire a ramurflor Ia condiţii meteo

_______

- nefavorabfle şi eliminarea ramuriĺor uscate
-

__________

Arborii cuprini în precedenťul áviz, situaU in plantaţia đe aliniament Ia nr. 441
5 au fost toaletaţi i nu mai necesită alte Iucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuânďu-se
măsuri de prevenire a accidenteIoru—detehorarea constwcţiilor din jur i a reţeI&'r
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.&MB. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucure$i, în perioada de repaus—
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)-pentru a nu fi afectat echilibrul biologicral-acestorn—-

____

(cu exceptia eliminării ramurilor uscate, operatiune ce se poate executa în orice perioadă a•1
- I

--
-

— anului).
-

- — -

I GkII

Nr. 3155 - 18113569351

Ü

________-

Bd. Regina asabeta nr. 47, cod pcswjQO115Rrn ii



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuhlor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului i execuţia în termen a cestuia, respeçtarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, În caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/200g.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU i 5 exJ3QlO.2018

l

°ZWOV 101a

i —

prezentuIavizafostpostaL1c6lPNŞ7! -
--

(httryĺÍwgw.pmbro/institutiijpijmaĄa/diréďjijáia mediu/avize arbori in consultar&avize arbori n consultarephj», pîdta de

-

-_.

——------ —

IţZa H iI

1r

Bd. Reona Bisabeta nr. 47. cod pogal 050013, sectm5 Btctreşd, Román'a



ŘOMÂNIA
1013 2015 SA09ÁrfllM MPOEUNÁ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
offlceaes5.ro

Referitor Ia adresa AES nr 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1619451/26.04.2017 i Ia Direcţia de Mediu cu nr 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate i rleexecutate din sectorul 5, verif]cate în teren în peripada
iunie - octombrie împreună cu un re'prezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
mateńalul dendroogic din avizul 6242, 638811369614102.12.2015 situat în p)antaţia de
aliniament a străzii Haţegana Ia nr. 19, sector 5 pentru care conform Legii nr 24/2007
privind reglementarea si administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureti, reavizăm

Toaletare:
Plantaţia de aliniament Ia nr 19:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O BOcm, h 16m - reducerea Ia 1/4 din volumul
coronamentului de mari dimensiun4 cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare a coronamentelor
în vederea &iminărü riscului de frângere şi prăbu ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabfle i eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru aiiu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor
aeňene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus
vegetathL.a_arborilor (pńmăvară-toamnă) pentru a nu flafectat echilibrul biologic aI acestora
(cu exĘţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
ahulú.: . - - -

I GbiI

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 3155 - 19113569351 05. t:o\Ę 108

Bd. Renlnn flishIn nr 47 rM rviçlol flFMlfl çprtnr R'r"rpçti Prnni



Frecizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizuiui i execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa mn prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaĺetare — 1 ex. arbore

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU i 5 ex3?.1O.2018

l

____n

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
mediu/avize arboh mtisuItaretavize arbDd in consultare.php), pe data de

—

ÜZNŰV 2ű;

F
I,iiI

DIRECTOR EXECUTIV1
Simona-Mariana POPA

Bd Regina Eisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucumşti, România



ŘOMÂNIA
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Nr. 3155 - 20/1356935/ 05, &üv 1;a

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Directia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc M 163
Str Bărnova nr. 12, sector 5

4 Lth 4

_____

Referitor Ia adréăES nr. 3389120.04.2018, inregistrată Ia - P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 i IáD1recţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate I néexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 716711369290/04.12.2015 situat în spaţiul verde al
blocului M 163 din str Bâmova nr. 12, sector 5 pentru care conform Legii nr 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările ş_compIetăńj4Iterĺoare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spatiilor verzI dj tent[MisnłcJpIuIuI Bucureti, reavizăm

-

Reducerea /a 1/4 dIhvo/umuI coronament&or de mari dimensiuni, cu aplicarea
íucrărflor de echíĺibrare a coronamentelor in vederea eliminărü riscului de frângere i
prăbusire a ramurilor Ia condiţu meteo nefavorabile si eliminarea ramurilor uscatď
Spaţíul verde Iateral spáte bloc, spre parcare:

-

- 7 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 15 - 25cm, h 8 - 12 m -- -

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinsiîn acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370/24.09.2018 emisă de Directia de Mediu. -

___

Arborii cűp7inii pieće'dentul aviz, situaţi în spaţiul vérde fajîbIóć au fost
toaletaţi i nu mai necesită alte Iucrări de toaletare.

_______

-. -

-‘ —t

______ __________________

p4a F-I-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1

Bd. Recina Eisabcla nr. 47. cdos aI fl51 jsadnr5 Rirjvpi Rrn,ar,ia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iega( al terenului Primăria

Sectorului 5, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa În orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului i execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare — 7 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Fiorentina POPESCUi5 eD.1D.2O18

____

__1r

*

prezentul aviz a fost pőstt pe site-uI PMB
(http:/twwwflmtrmtt,,bflk,JIě1gimariaídjrectijţdirecb mediulavize arbod In consultare/avizeai[juI Ii, -tanisultareehp), pe data de

Bd. Regina Bisabeta &. 47. cad postal 050013, sector 5, Bucureü, România
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CÄTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

— officecäaes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 3
Aleea Podul Giurgiuiui nr. 2, sector5

Referitor Ia adreşa AES nr. 3389/2&0W2018, înregistrată Ia f.M.B cu nr.

___

1619451/26.04.2017 i I Direcţia de Mediu cu nr 3155/27.04.2018, prin dare se solicită
prelungirea a 199 avize expirate si neexecutate din sectow 5, veriflcate În teren în penoada

____

iuńië- octombrie împreună cu un reprezentarîťAES7Vífacem cunoscut că s-a reinventaňat
.matériaIúI dendrologic din avizul 629511360011120.i1.2015 situat în spaţiul verde aI

____

blocului 3 din Aleea Podul Giurgiuiui nr. 2, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind regiementarea si administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalitătilor, cu

______

modiflcările i completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureti, reavizăm

___

Toaletare:

- ____ -

______

- Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu apIicarea -____

______

- Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor îËederea eíiminăni nsculw de frângere ji
‘prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate:

___

S#iţiuIverdeťatăbIoc,sc. 1: -
--

— - 1 ex. Robinia sp. (salcâm)e 25cm, h lOm Ę
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin)0 25 cm, h-lOm — -- ---4

Spaţiul verde Iateral bloc spre parcare:
- - 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 cm, h 10 - 14m
— -

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 i Scm, h 6m
____Spatiul verde fată bIoc, sc. 2s1 Iateral spre case:

- 2 ex. Ácer sp. (aarý® 20-50c,
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 - 40 cm, h 12 - 14m
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) 0 6Ocm, h lOrn --r

Menţionăm că soluţionarea problemeior generate de arboni care necesită - —

—-—-----—e—Iucrări de toaletare, necuprinsi în acest avlzrse-va face conform prevederilor adresei
937OI24 09 2018 emisă de DirecţiadeMidńY

•.LA4

Bd Regina 9,sabela nr 47 cod postal 050013 sector 5 Bucureşt Romnsa I I

Nr. 3155 - 21113569351



Arborii cuprini in precedentul aviz, situaţi în spaţiul verđe Iateral spate bloc au
fost defriaţi.

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuándu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă
2018 — primăvară 2019.

Toaĺetare — 13 ex. arbori

DIRECTOR E%CUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Đisabeta nr. 47, cod poştaIOSCOl3, Ii jk-

4

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU i 5 ex./3ď1O.2O18

7

_

O 2w'i,_L t--——- —

n zújfl ‘“

-

prezentul aviz a ĺost postat pe site-ul PMB - — -

—- —-

.

(hitp Uwnw pmb rolinstlwtldDnmanaidlrecblldu4a i&e arbon ‚n consuliare/av,ze arbon n nsultare Dhp) pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i VerWcare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńturi nr 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc CFR ‚ sc. C
Sos. Viilor nr. 96, sector 5

___

1
Referitor la adresa AES ńr3369/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr

_____

1619451/26.04.2017 i Ia Direcţia de'MédkFću nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate i neexecutate din sectorul 5, vehficate în teren în perioada —

_______

iunie - octombrie impreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 278311330947128.07.2015 situat în spaţiul verde spate aI

______

blocului CFR, sc, C din os. Viilor nr. 96, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007
ÝF7F privind reglementarea ş administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

rnodificările I completările ulterioare, H.C.&MB.304/2009 privind Normele de protecţiaa

______

spatiilor verzi de pe tentoriul Municipiului Bucurşţvizăm
-

____

___

Toaletare — -—
--

____

--_-

Reducerea Ia 1/4 din volumul coronameńteior de mari dimensiunĄ cu aplicarea
Iucrărflor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângereşf
prăbuire a ramurflor (a condiţii meteo ńëťăvorabife i e(iminarea ramurilor uscate:
SpaUuI verde spate bloc: -— -.

____

- 1 ex. Tilia sp. (tei) SOcm, h 14m - Reducerea Ia 1/4 din voIumuf=Ěr
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

_____

eliminăni nscuIu de frângere si prăbusire a ramunlor Ia conditii meteo nefavorabile şi

eliminarea

ramurUor uscate
-

____

- 2 ex. Populus s. (pIőţ»t1t 45ch,, h 18m - Reducerea Ia 1/2 din ./óIuňiô1F
coronamentelor de mari dimensiuni, cWaplicarea IucrărUor de echî!ibrare În vederer

ëUminărU riscului de frângere .i prăbuire_a rarhůrflor Ia condiţii mete& nWavorabile şi
eüminarea ramurdor uscate

_____

—

______

___

-
-

--_________

-

Gb II#:.r

Nr. 3155 - 22/13569351

Q

Bd. Regina Ebsabe(a nr. 47, cod poştal O513, setfl5, BuçueőRomănta



Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită

Iucrări de toaletare, necuprinsi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei

9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria

Sectorului 5, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor

aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurüor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului i execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toale tare — 3 ex. arbori

--

__

prezentul aviz a fost postat pesĚtc-tĂPMBĹ4 —

_________________________

(http:Uwww.pmb.roiinstItutii1şrWi%kj.t,UjiMIit. mtdlulavize arborj in consultar&avize arbori In consuţtarEphfl), pe da dez..

J ‚gşţj i

l
DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

l

i

(

:1.- ——

Întocmít,
Insp. Florentina POPESCU ; 5evO1o2o18

Bd. Regina Eabeta nr. 47, cod pcşta 050013, sector 5.&cureşli, Rarnán
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ŘOMÂNIA
lOfl 3flIBISADBArDpIt4iMPEuNÁ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generaiă Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibhtuh nr 9 -11, sector 5
officeaes5.ro

Referitor ia adresa AES nr 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 i Ia Direcţia de Mediu cu nr 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 aviye expirate şÍ neexecutate din sectowl 5, veriflcate in teren în perioada
iunie - octombrie iml*eună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut1că s-a reinventańat
materiaiui dendrologic din avizul 313211334132123.07.2015 situat în plantaţia de aliniament
a străzii Nedeia Ia nr. 37, sector 5 pentru care conform Legii nr 2412007 privind
reglementarea ş administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţilor, cu modificările i
compietările uiterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, reavizăm

Toaletare:
Plantaţia de aliniament Ia nr. 37:

-

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 60 - 7Ocm, h lą - 14m - reducerea Ia 1/4 din volumui
córonamentelor de mari dimensiuni, cu apflcarea Iucrărilor de echilibrare a coronament&or—--

____

-‚ în vederea ehminăni nscului de frânärëi prăbuşire a ramurilor Ia conditu meteď — —

nefavorabde s, ehm;narea ramunior uscate —

Lucrările avizate se vor executa priďgrija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă-pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sawdetehorarea construcţiilor din jur i a reţelelor'
aeriene, conform ar[. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spatiilor verzi de pe tentonul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus

-

vegetativ a arbonior (pnmăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrui biologic aI acestora
cu excepţia eliminării ramuńlor uscáté äeaţi[íňice se poate executa în orice perioădWat
anului).

--

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 3155 - 23113569351
05. QV. 1B

___-

Bd. Recina Esabeta nr 47 ni rwwi2I IWrn 3 cpr Ç R,ri rpdi Rnnn ——



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de síguranţa bunurilor

a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului i execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, În caz contrar apflcându-se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare — 2 ex. arbori

Întocmít,
Insp. Florentina /5 exÚV1O.2018

___

l

-
E

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

- -

- .t--a; --.-- --

- --

ţtt arboh in consultare/avize arboĂ in consultare.php);pe dtŮ..żtr'
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htIp://wpmbroIinstjtutij/rjmarjaJdirecUlţcW

Bd. Regna Eiisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5Bucureştj, Romănia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1?.J::...

Directia de Mediu
ŔOMÂNIA
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

(7 Spre ştiinţă:

_______

‘-1
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.

________

Str Fabrica de Chibritun nr 9 -11, sector 5
officeaes5ro

Referitor la adresa AES nr 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 i ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate I neexeçutate din sectorul 5, veriflcate în teren în perioada

¶ iunie - octombrie împreună cu un reprezitant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventańat
materialul dendrologic din avizul 2168113225300116.07.2015 situat în plantaţia de
aliniameńťä strážii Nedeia Ia nr. S, sector 5 pentrucare cohfórm Liü nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul loc tăţilor,Zď modificăńle I
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Norme e- tecţie a spaţiilor verzi
de pe tentonul Municipiului Bucuresti, reavizăm - -

Toaletare -
- 4

Plantatia de alrniament Ia nr
-

— 1_ex-Tiha sp (tei) O 60 cm, h 12 m - redLkkěa4a$škdIwvoiurnuí coronamentului
de mari dimenswni, cu aphcarea Iucrănlor de ecIfWjg'e*acoronent&or în vederea

s; prăbus;re a ramuriioflammlfţ&nsleo nefavorabile si
7ňearáh*flar'uscate

--___

Lucrăi9lě avizate se vor executa prin grija administratorulüi iegai ai terenului Primăria
Sectoruluk5revacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca-căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţtilor verzi de pe teritonul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus
vegetativ a arbonlor(pnmăvară-toamnă) pentru a nu ffäfectat echilibrul biologic al acestora
(ću éxëépÍ'ëlimlrii ramurilor uscate, operaţiune ceőe iiöaÎecutá în orice perioadă a
anuIui).

____

l ‚lMI--

Nr. 3155 - 24113569351

Bd. Revina Ekabeţa ry.47. cod 130s121 O5lî serinr5 Rir,wpçIi Prgnini



Precízăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

si a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului i execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.&M.B. nr 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo POPA

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5 ex.13010.2018

________

4 4

prezentul iiz afost postaĺ pe site-ul PMB -

mediu/avize3rb&ťtrcSZţd*1eărborI in çonsultare.php), pe data de

Bd. Reana Sisabeta nr. 47. cod pcştal 050013, sector 5, 8ucureş, România



Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară ş Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlceaes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 1O
Str. Teiu nr. 1, sector 5

t7h±TII

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 3155 - 25113569351 Ú5. t

ŔOMÂN IA
lOlS-2C sA;DArO:M iMPEUNA

CĂTRE

4

o

1
Refehtor Ia adresa AES nr. 3Ş89/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr

1619451/26.04.2017 i Ia Direcţia de MeUiu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate i neexecutate din sectorul 5, vehficate în teren în perioada
iunie - octóńbriéiřiŕeună cu un reprezentant AES, vă facemúnoscut că i:i reinventahat
materialul dendrologic din avizul 278411330952117.07.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului 10 din str. Teiu nr. 1, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările ş
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureti, reavizăm

Toaletare:______
Ředuçereá3ţJ74 din volumul coronamentelâr dě iůjihi, cu aplicarea

Iucrănlor dëéčhiĺlbrare a coronament&or în vederea eIqnLdýOYw de frângere .şi
prăbusire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle i eümlnaŕéäiarňurflor uscate:
Spaţiu verde bloc faţă sa A: 7 7

____

- 2ë. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 10 - 12m -—

- 1 ex.Acersp.(arţar)O2Ocm, h8m
Spaţiu verdę..bloc faţă sa 8:

- 1 ex. Prunus Pissardi (corcodus rosu) e 2Ocm, h 8m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12m

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 3Ocm, h 12m
Spaţiu vérčJiďč faţă sc. C:

2ex.PomifwctiferiO25-30cm,h10-11m
Spaţiu verdibloc faţă sa D:

-5-éflilia sp. (tei) O 30 - 4Ocm, h 12 - 14m
r iéaIix sp. (salcie)O 4Ocm, h 12rn

____________________

— -

- M flnnin A7 rM rvenI flY1 cnłn R r Prgrnn 2



Spaţiu verde Iateral bloc:
- 1 ex. Shophora Japonica (salcâm japonez) e 4Ocm, h 1 4m

Spaţiu verde spate bloc:
- 1 ex. Shophora Japonica (salcäm japonez) O 3Ocm, h lOm
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25 - 4Ocm, li 12 - 13m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 5Ocm, h 14m
- 2 ex. Tilia sp. (tei)O 20 - 4Ocm, h 10 - 12m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinsi În acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Arborii cuprinęi în precedentul aviz, situaţi în spaţiul verde faţă bloc au fost
toaletaţi i nu mai necesită alte lucrări đe toaletare.

Lucrăňle avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aehene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304i2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora i
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului i execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar apIicândj-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa ipr. 1 la
H.&G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz se va executa În prima perioada optima de execuţie din toamnă
2018 — primăvară 2019.

- -Toaletare — 21 ex. arbori -

DIRE5JOR EXECUTIV,
- —-. -

Sjmona'Manana POPA

Intocm,t,
InspFlorentina POPESCU /5 ex./J@1O2018

Ü2j' Ţ&íî

____

-• -é -vza fastpostatpesit&ul PMB —--t
-z--inaw.pmo.roiinstitUbUrrimariaIdirectii!direciiamëciiuanze pmorr_łn.:awłM ze amon n tonsuItare.,hp), pe data de

I --
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PRIMĂRIA MUNÎCIPIULUI BUCUREŞTI Şf:;;

Direcţia de Mediu :
ROMANIA

Nr. 3155 -26116194511 G5 :. 1a;a

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Fdilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spreştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
-Asociaţia de proprietari bloc M191
Str. Ene Modoran nr. 16, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care
se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
verificate În teren în perioada iunie - august Împreună cu un reprezentant AES,
vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul
215911325253/30.06.2015 situaţi în spaţiul verde aI blocului M 191 din str.
Ene Modoran nr. 16, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privindQ 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, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiun4 cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramuriior uscate:
Spatiu! verde fată bioc:

- 1 ex. po'm fructifer O 30 cm, h lOm
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 2Ocm, h lOm ĺĺw

Spaţiu! verde Iaterai bloc: t
- 1 ex. pom fructiferO3ocm, h lOm \ ‘
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25cm, h 12m

I, IBd. Rena Esabeta nr 47. ccd $taI OEI3. sedar5. Bucureş. Român



- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h 12m
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Jugians sp. (nuc) O 2Ocm, h 1 Om
- 2 ex. pomi fructiferi O 1O — 12 cm, h 4m
- 1 ex. Acer negundo (ar(ar) O 25 - 3Ocm, h 12 - 14m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. pom fructifer O 20 cm, h 2 m — uscat 100%
- 1 ex. pom fructifer O 5Ocm, h lOm — cu scorburi multipĺe pe trunchi,

atacat de acarieni i cilindrul central putred
- I ex. pom fructifer O 10 cm, h 3m — cu ciuperci saprofite pe trunchi

Spaţiul verde Iateral bloc:
- 1 ex. pom fructifer e 20 cm, h 8 m — uscat 100%

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. pom fructifer O 15 cm, h 5 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI

terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

Ht.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, În perioada de repaus vegetativ a arborflor

(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic al acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa În orice

perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru

evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor

pentru plantarea de material dendrologic tänăr.
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea

execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de

execuţie a tăierilor, Îfl caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct. 8

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a

15 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiukii 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 primăvar& toamna anului 2019.

Bd. Regina Eflsateta nr. 47, cođ poşlal 05CQ13, sector 5, Bucureşti, România



La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, 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. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să
îl atişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie
din toamnă 2018 — primăvară 2019.

Toaletare —9 ex. arbori
Defrisare — 5 ex. arbori ( 3 ex. uscate 100% i 2 ex. în declin biologic)

c

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU,s ex.13q10.2018

prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB
(http:'ĺy.pmb.ro/insţitutiVprímariaIdirectii/directia medíuiavize arbori n consultareĺavize arboń in consultare.php), pe data do

‚c'I I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:ş.ŕ:...

ŔOMÂNIA
WI 2j

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare !nvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
omceaes5.ro
-Asociaţia đe proprietari bloc 87 C
Str. Zamfir Olaru nr. 6, sector 5:

nf

Referithr Ia adresa AES fir 3389120.04.2018, înr4istrată Ia P.M.B cu nr
1619451/26.04.2017 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care
se solicită prelungirea a 199 avize expirate ęi neexecutate din sectorul 5,==
veriflcate în teren în perioada iuhiehZoctombrie împreună cu un reprezentant
AES, vă facem cunoscut că s reinventariat materialul dendrologic din avizul
324611334742125.07.2015 situaţi în spaţiul verde aI blocului 87 C din str.
Zamfir Olaru nr. 6, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 priQin
reglementarea şI administrareéhspaţiilor verzi din intravđanul Iocalităţil& iii
modificările i completările ultenoare,LH C G M B 304/200Q_pyind Normele ‚7

-

de protecţie a spaţiiIorverzid&äH1ërit&iüI Municipiului BucureştĘ!reáviżůi' -

Toaletare:

_____

____

Reducerea /a 1/4 din o1umúI Z6?thamenteIor de mari dimensiunţtu
aplicarea Iucrărflor de echilibrare a coronamentelor în vederea eiimińärfl
riscului de frângere i prăbuire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile i
eliminarea ramurflor uscate:

-

Spaţiul verde faţă bloc:
-

-

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O-SOdm;h- 14m ‚r-•• Z.ţrt:
- 1 ex. Prunus pissardi (corcodu rosu) o 2Ocm, h lOm b""
- 4 ex pomi fructiferi O 20 cm, 14 8 -1 Om Ľ -‘\ L'\
- 2 ex Juglans sp (nuc)O 2O40 cm, h 10 - 12 m

__________

-

- 1 ex Acer sp (artar2ObńÇ90m—

______

—

flr47rrdmflflÉflhlLÇ R,nnc3l prmij -

- l ±HĽE

‘ 1

Direcţia de Mediu

Nr. 3155 - 2711619451/
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Spaţiul verde spate bloc:
- 3 ex. pom fructifer O 2Ocm, h 8 - 9m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25cm, h 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25cm, h 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 20 cm, h 14m - reducerea Ia 1/2 din volumul
coronamentului de mari dirpensiuni, cu aplicarea Iucrărîlor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere i prăbuire a ramurUor Ia condiţii meteo
neťavorabiíe i eliminarea ramuriĺor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinhlor:
Spaţîul verde faţă bloc:
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 3Ocm, h 12m — cu scorbură pe trunchi cu Iipsă
cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304i2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilorj uscate, operaţiune ce se poate executa îp orice
perioadă a anului

- —---defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor
pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea

execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizuluL respectarea tehnologiei de

eééTiţie-a -tăierilor, în caz contrar aplicându-śď-iéîicţiuni conform art. 6, pct. 8
drîAnexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Përitrú
refacerea fondului vegetäţin čompëhsarea arborelui avizat

pentru defńare, conform H.C.&M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6ë.arbori tineri cu balot đe pământ (cu ďăMtru trunchiului de min. 7 cm
iîňăIţime corespunzătoare acestuia, în funcţiwdë specie), în spaţiul verde aI
blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi,
în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

—

- La finalizarea Iucrărilor de plantare confart 9 alin 5 din H C G M B nr —

3ű472b09,aveti obligaţia đe a anunţa DirěćţiäiMédiu din cadrul P.M.B. în
vëdëYea verificării în teren a plantărilor în ćbňënsare. In caz contrar se vor
apita sancţiuni conf. art, 4 din aceIai act normiv.

3= :Defnarea arbonlor avizaţi se va face čüpIicarea prevedenior adresei
Direéţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.—

r47.codpostaIO513,sector5.Bucure$,RanánĚa
- l S I I --

______



Asociaţia de propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să
îI afięeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru întiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie
din toamnă 2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 15 ex. arbori
Defriare — 1 ex. arbore în declin biologic

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB —

mediu/ayjze arbori in consultareiavizę arboń..k1.sSsre,php), pe data de

r•.

01&'ov
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

_

Întocmit,
Insp. Flordntina POPESCU í5exi.1o.2o18

— .‘.—-—
.-—

.

- — 7

—



o



r ::

L PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUCURfl &2%
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Nr. 3155 - 28/1619451!

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@ aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 12, sc.2
Str. Doina nr. 16, sector 5

Referitor ta adresa AES nr. 3389120.04.2018, înregistrată ta P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 31 55/27.04.201 8, prin care
se soHcită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant
AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul
2045/1323607/16.07.2015 situaţi în spaţiul verde aI blocului 12, sc.2 din str.
Doina nr. 16, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privindC 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, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu

ap!icarea Iucrărflor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiîü meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate:
Spatiul verde spate bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 cm, h 12 m
- 8 ex. pomi fructiferi 0 20 - 25 cm, h 8— 10 m
- 3 ex. Acer sp. (artar) 020 -25 cm, h 10 m j ki.L,i'S'o

3 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) 020 -25 cm, h 10-12 m
1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25cm, h 10 m

I IBd. flena EUsab€W nr 47, cud pcştai 050013, sedcr 5, Bucureşli, flasv4nia



- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 - 25 cm, h 1O m

- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) 0 20 cm, h 10 m

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 15 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 15 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. TiIia sp. (tei) 050 cm, h 12 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arboreie prinţesei) 0 8O cm, h 12 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bicc:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 50 cm, h 6 m— cu scorbură Ia bază,cu Iipsă

cilindrul central i despicături multiple pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al

terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norme(e de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru

evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor

pentru plantarea de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea

execuţiei Iucrăriĺor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de

execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui avizat

pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a

6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm

i 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 primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadruí F.M.B. în

vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor

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

Bd. Reqina Eűsabeta nr 47, cnd pcştal QSt3, sedcr5, Ouçureş:k, RGmân I I S I
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Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederflor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de propietari are obHgaţia, ca imediat după primirea avizului să
îl afişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima đe execuţie
din toamnă 2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 24 ex. arbori
Defriare — 1 ex. arbore în dcclin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana POPA

Intocmit,
Insp. Florentina ‚ 5 ex131.102018

prezentul avtz a (ost pestat pe site-uI PMB
(http:iĄw,w.pmb.ro/institut/primariaÍdirectii/direcIia mediu/avize arboń in consuttar&avize artori in consullare.php), pe data de

BdRegina Eisabeta nr.47. ccd pcştat 050313, sedar 5, BucureşU, Romănia I i I
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

( Spre ştiinţă
- Amenajare EdiIitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc V77
Str. Baltagului nr. 3, sector 5

Aeferitor Ia adresa AES nr. 3389/20.042018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.042018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren in perioada
iunie - octombrie împreună cu un: reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizele 7160/1369280102.12.2015 i 7237/1369931109.12.2015
situat în spaţiul verde aI blocului V77 din str Baltagului nr 3, sector 5, pentru care conform
LegH nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din vclumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eĺimina rea ramurilor uscate:
Spaţiu! verde faţă bloc, sc. 1:

- 1 ex. Pom fructiferO 2Ocm, h 8m (9

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 2Ocm, Ii 9 m ni"
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h lOm \.aD:'zn) /
- 1 ex. Uimus sp. (ulm) O lBcm, ti Bm

Spaţiul verde Iateral bloc, sc. 1:
- 2 ex. Pom fructiferO 2Ocm, h 8 - lOm
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 12 m
- 1 ex. AIbitzia sp. (arborele de mătase) O 1 8cm, h 6m — doar tăieri de formare

coronament

Nr. 3155 - 29I1356935/
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3Ocm, h 12 m
- 30 cm, h 10 - 16 m - Reducerea Ia 1/2 din
cu aplicarea /ucrărilor de echilibrare în vederea
a ramuriĺor Ia cond;i meteo nefavorabUe şi

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ĺ. ‚

/L-ÁťB ‘; ?
J'fltW'e O

prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
(ht!p://vwpmb.ro/instiiuti/phmari&directiiĺdrectIa

Întocmit
Insp. Florentina POPESCUis et/341o.2o1s

medju/avize arbori in consultare/avíze aóoh in consultare.ph pe data de

I,l

- 3 ex. Populus sp. (plop) 040 - 60 cm, h 16 - 18 m - Reducerea Ia 1/2 din volumul

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echihbrare în vederea

eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi

eliminarea ramurflor uscat
Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0
- 6 ex. Populus sp. (piop ) O 25

volumul coronamentelor de mari dimensiuni,
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire
eliminarea ramurilor uscat
Spaţiul verde Iaterai bloc, sc. 1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Ulmus sp. (uim) O 4Ocm, h 12m
- 4 ex. Populus sp. (plop ) 0 40

volumul coronamentului de mari dimensiuni,
eüminărü riscului de frângere şi prăbuşire
eliminarea ramurflor uscat

- GOcm, h 16 - 18 m - Reducerea la 7/2 din
cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea
a ramurilor Ia condiîü meteo nefavorabfle şi

Menţionäm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită

lucrări đe toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei

9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui iegai ai terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, 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 arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anuiui).
Precizăm că administratowl legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărflor, privind

respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
ToaÍetare — 24 ex. arbori

Rd Redna Flisabeta nr. 47. cod ooşta! 050013. sectar 5. Oucureşu, Rcmânia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA

Nr. 3155 - 3011356935!

85. NOV ?řii

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Ediiitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzí şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nrg -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi SaIubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńturi nr. 9 -11, sector 5
office@aess.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 12
Str. Caporal Ilina nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 3389/20.04.2018, mnregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se soiicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materiaiul dendroiogic din avizul 669511364125102.12.2015 situat în spaţiul verde aI
biocului 12 din str. Caporal Iiina nr. 6, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocahtăţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:

Q Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamenteĺor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate:
Spaţiu verde spate bloc, în dreptul Iocurilor de parcare 10, 11,12:

- 1 ex. Aiianthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h 14m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal(faIs oţetar) O 40 -SOcm, h 14 -16m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.09.2016 emisă de Oirecţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din ur şi a reţeielor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arboriior (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

I I ii

‘5.

Bd. Regina Bsabeta nr. 47. ccd ştaI 050313. sedar5. Bucureşd. flonánia



în prima perioada optima de execuţie din toamnă

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina /5 exJ3l.102018

Źŕ

i:3

prezentuJ aviz a ĺost postai pe siIe-uJ PMB
(htlp//wwwpmb.ro/institutii/nrjmaria'directij/direclia mediu/avize arbod in consultar&avize arboń in consultare.ph), pe data de

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar apUcându-se sancţiuni conĺorm art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa

2018 — primăvară 2019.
Toaĺetare — 2 ex. arbori

Sd. flegina Ehşabeta nr. 47, cod poşta? 05W13. seclcrS, 5ttureş, Romá&a



PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞD

Direcţia de Mediu
ROMANIA
l82OJ I &Âp&Ăîr'i IMpnUwA

D 5. NüY 1ď5Nr.3155-31/1356935/ I

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edifltare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 2
Str. Pucheni nr. 2, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155127.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 63911305840/06.05.2015 situat în spaţiui verde aI blocului
2 din str. Pucheni nr. 2, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi
completările ulterioare, H.&G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumuĺ coronamenteior de mari dimensiuni, cu apiicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurUor Ia condiţü meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:
Parcare amenajată în faţa scărflor E-F:

- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 - 3Ocm, h 10 - 12m
- 1 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar)O 4Ocm, h 14m
- 1 ex. Prunus Pissardi (corcodus rosu) O 3Ocm, h 8m
- 1 ex. Gladitza (glădiţă) O 4Ocm, h 12m

Spaţîul verde faţă bloo, so. C:
- 2 ex. Pomi fructiferi O 2Ocm, h Bm
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 - 3Ocm, h 10 - 12m

Spaţiu! verde faţă bloo, so. F:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 4Ocm, h 12m

Spaţiu! verde faţă b!oc, sc. E:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 2Ocm, h 1 Om

Spaţiu! verde faţă bloc, sc. C:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 2Ocm, h lOm
- 3 ex. Pom fructiferO 15 - 2Ocm, h 6 - Bm
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 1Q m

Spaţiul verde faţă bloc, $0. 48:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 25cm, h lOm

Bď flena Elisabeta nr 47, poşt& O513, sator 5, Bucureş. Româuia ňnIH



— i exTflhia1{teD 4Dczn,tflLn
—2ex.Fraxinussp.{fraslrt)D2ikzn,hlDm

1njsraii de gunoi:
i ex. Ulmus sp. (ulm) @25an,1U m

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 5Ocm, h 12 m

- 2 ex. Populus sp. (plop) O 5Ocm, h 14 -16m - Reducerea Ia 1/2 din vclumul

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, în vederea

eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurŕlor Ia cond,ü meteo nefavorabfle şi

eliminarea ramurUor uscate
Spaţiul verde spate bloc:

- 8 ex. Acer sp. (artar) 020 - 4Ocm, hlO - 12m

- 4 ex. Quercus sp. (stejar) O 25 - SOcm, h 10 - 14m

- 1 ex. Tflia sp. Multitulpinaí (tei) 020 -25cm, h 10 - 12m

- 2 ex. Tilia sp.(tei) 0 4Ocm, h 10 - 12m

- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) 0 BOcm, h 14m
- 1 ex. Pom fructifer 0 2Ocm, h Bm

Spaţiul verde Iaterai bloc:
- 3 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar)0 30 - 4Ocm, h 10 -12m

- 4 ex. Acersp. (arţar) 020 - 4Ocm, h 10 - 14m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 SOcm, h lOm
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 9m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită

Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei

9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Međiu.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 luändu-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aedene, conřorm art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în oríce períoadă a

anului).
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului şi execuţia în' termen a cestuia, 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.
Tn vederea obţinerii avizului pentru defrişarea nucului uscat 100% din spaţiul verde

din jurul ghenei de gunoi îndrumăm AES/ asociaţia de propietari să se adreseze cu o cerere

Ia Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădírea

ANIF, parter, camera 10, sector 4.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare —55 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
SiranMariana POPA

ŕ0d intocmit,

( Insp. Florentina POPESCU i 5 ex/31 .102018

przentúI aviz'b fost póstat pe site-ul PMB
(hIřpJJvnpmb.ręRnstiluIiitprimari&direciii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arboh in consultarephp), pe data de

N
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PRIMÄRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞTÎ J
Direcţia de Mediu •

ROMANIA
l9tS2Ol8S4flEJflOflIM MPPEUNÁ

Nr. 3155 - 32113569351 O 5, NOV 1Ü8

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Oirecţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
f

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri 0ľ. 9 -11, sector 5
office@aess.ro

(în parcare din str. Amurgului, vis a vis de secţia đe poliţie)

Referitor Ia adresa AES nr 3389/20.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialui dendroiogic din avizul 54511303686108.05.2015 situat în parcarea din faţa secţiei
de poiiţie din str. Amurgului, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui IocaUtăţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţüior verzi
de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Parcare amenajată în faţa secţiei de poiiţie, iateral bloc 2:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 14m - Reducerea Ia 1/4 din volumul
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, în vederea
eliminărü risculuŕ de ŕrângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiU meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederiior adresei
9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu b!oca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a reţeieior
aeriene, 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 teritoriui Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrui biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramudlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

( dlIBd. Regina Elisateta nr 47, cod poştal O513. ssdor5. Bucuresti. România



Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şš a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Fiorentina POPESCU / 5 exJ31 .10.2018

ę)

jĺţ

D

prazentul aviz a fost postai pe siteul PMB
(http:i/wvpmb.rD/jnsţitutjjIpńmaria'ďrectii/direcIja mediwavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data do
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PRIMÄR1A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1rai
Direcţia de Mediu

‘_.

POMANIA
lqIa 2rnaisÄoAro;M UpCEUNA

Nr. 3155 - 3311356935/
O 5, űv 1Ed

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generaiă Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edilitare
ServiciuI Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(piantaţia de aliniament a străzii Constantin Miulescu)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se soflcită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materiaiui dendrologic din avizul 7166I1369287104.12.2015 situat în plantaţia de aliniament
a străzii Constantin Miulescu, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocafltăţilor, cu modificăriie şi
completările uiterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Plantaţia de aliniament stânga - dreapta:

- 15 ex. Tiiia sp. (tei) O 30 - BOcm, h 1O - 14m - reducerea Ia 1/4 din volumul
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare a coronamentelor
în vederea eliminării riscuĺui de frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Arborii cuprini în precedentui aviz, situaţi în plantaţia de aliniament au fost
toaletaţi ęi nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal at terenului Primăria
Sectoruiui 5, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor dín 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 spaţUior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai acestora
(cu excepţia eflminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Bd. Pena EĘsaheta nr. 47, cnd rostal csmia. sector 5. Bunnesţŕ flnjnjnja I I



perioada optima de execuţie din toamnă

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

02w9v

Întocmit,
Insp. Florentîna is exJ3l .10.2018

D

prezentul aviz a Íost postat pe site-u1 PMB
(http://wpmbro/instjţtjtii/prjmarj&djrectjj/direçlja mediu!avize arboń in consultare!pvize arbori in consullarenhD), pe data de

‚ J

Precizăm că admirĺistratoruI legal al terenului este räspunzător de s]guranţabuníur

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei iucrăriior, privind:

respectarea avizului şi execuţa în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima

2018 — primăvară 2019.
Toaležare — 15 ex. arbori

66 Reaina Elisabeta nr. 47, codpcştal 050013, sector 5, Bucumşti, Romána



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞÎI

DirecVa de Mediu
ROMANIA
918-201 B SÄr7SÄTOflIM iMPOEUNÄ

85 NU 1ü;
Nr. 3155 - 34113569351

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5 . ro

(plantaţia de aliniament a străzii Odoarei Ia nr. 22)

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 710511368688I08.12.2015 situat în plantaţia de aliniament
a străzii Odoarei Ia nr. 22, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completăriie ulterioare, H.C.G.M.B. 304i2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Plantaţia de aliniament Ia nr. 22:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 12m - reducerea Ia 1/4 din înăltimea
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor
în vederea eliminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 20 cm, h 8m - doar eliminarea ramurilor uscate cu
aplicarea IucrărUor de echiIibrare a coronamentului în vederea eliminărü riscului de frângere
şi prăbuşire a ramurflor Ia condiîä meteo nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

I I iBd. Regina Eflsabela nr. 47, cod postal 050013. sector 5. Bucuresb. România



Precîzăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind;

respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa in prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare — 2 ex. arbori

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

lntocmit,
insp. Florentina í exí3l 10.2018
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prezenlul avÍz a lost postaţ pe site-ul PMB
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PRIMÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞT1 ;9ţ%Şt2

.Direcţia de Mediu
POMANIA
1918 20181 SÂPOÄTOPU.I iMPE'JNÄ

Nr.3155-3511356935/ o' -J. bO /08

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Q Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc T 1O
Str Podul Giurgiului nr. 9, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 63911305840106.05.2015 situat în dreptul Iocurilor de
parcare nr. 1 — 10 din str. Podul Giurgiului nr 9, sector 5, pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplica rea

Iucrărilor de echilŕbrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscaie:
Spaţiul verde din jurul blocului, în dreptui Iocurflor de parcare 1-10:

- 2 exTilia sp. (tei) 030 - 4Ocm h 10 - 12 m
- 2 exAcersp. (arţar) 030 -4Ocm h 10 -12m
Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită

Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Međiu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, 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 arborflor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Iś%LlAIBd. flegina Ebşabeta nr. 47, cod postal 050013. sector 5. Bucures. România



Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de &guranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Íucrărilor, privind:

respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni contorm art. 6, pct, S din Anexa nr. 1 !a

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
In vederea obţinerii avizului pentru defrişarea nucului uscat 100% din spaţiul verde

din jurul ghenei de gunoi îndrumăm AES/ asociaţia de propietari să se adreseze cu o cerere

la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr 35-37, Clădirea

ANIF, parter, camera 10, sector 4.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare — 4 ex. arbori

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU f5exJal.lo2D18

o
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prezentul aviz a fost postat pe siţe-uI PMB
(htlp:u/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.eho), pe data de

Bd. Regina Elisabota nr. 47, cod poşţal 050013, sector 5, Bucureşt, România I S I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI jĘ&%jz:;

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
I9lG-10181 SAP€ÁTOI,ĂiMPflEUNÄ

05. v íüa

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Sewiciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(plantaţia de aliniament a străzii Matei Constantin Ia nr. 26)

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată ta P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 323611334750129.07.2015 situat în plantaţia de aliniament
a străzii Matei Constantin Ia nr 26, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm &

Toaletare:
Plantaţia de aliniament Ia nr. 26:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 cm,
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea
în vederea eliminărfl riscului de frăngere şi
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

It% í

Nr. 3155 - 36/13569351

c
h 12m - reducerea Ia

Iucrărilor de echilibrare a
prăbuşire a ramurflor Ia

1/4 din volumul
coronamentelor
condiţii meteo

Bd. Rera Elisaheta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. Rcrnâna



Precizăm că administratorul lęgal al terenului este răspunzător de sguranţa bunurilor

a persoanelor În zona operaţiuni)or, supmvegherea execuţiei lucrâdior, privind:

respectarea avizuluî ş execuţia în termen a ceštuia, respectarea tehnologiéi fle execuţie a

tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Nr. 891611659040/

PRIMÂRIA MUtCIP1UŁtJFJQJ1ŞT1

Direcţia de Mediu
POMANIA

SEÄflMU NÜV 2ü8

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. BB, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edititare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -111 sector 5

o
Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oftice@aess.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 103 — presedinte -

Calea 13 Septembrie nr. 107, sector 5

Referitor Ia adresa asociaţiei de Iocatari, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1659040/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8916/12-09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în faţa blocului 103 din Calea 13
Septembrie nr. 107, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 05.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Aliniament stradal faţă blocuri 99 - 107:
- 9 ex. Tilia sp. (tei) 0 20 - 25cm, h 8 - 9 m - eliminarea ramurilor uscate cu degajarea
reţelelor aeriene i de iluminat strada), cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscuĺui de frängere şiprăbuşire a ramurilor Ia condjţü meteo nefavorabile

Oefriare:
Aliniament stradal faţă bloc 103 - 105
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 8 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

Bd. Rena Ekşabeta nr. 47. cod staI OS13 seclnr5 fliiniimei Pçwnni,



in peňoađa de repaus vegetativ a arborllor (pŕimăvară/toamnä) pentru a nu 1) aŞeas

echílibrul biologic al aceśtora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa in orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilór arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot

de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime coespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), în locul celui defrişat, după extragerea sistemului radicular al arborelui,

cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011i a distanţei reglementare faţă de

clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar& toamna anului

2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru lucrările de

toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.
Toaletare — 9 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
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Direcţia de Mediu
POMÂNIA

05 igy
1918 201 B ÂpgÄmo.M ‚‘20 EUNÁ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edifltare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oflice @ aess.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 105 — presedintc
Caiea 13 Septembrie nr. 101, sector 5

Referitor la adresa asociaţiei de locatari, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1659044/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8917112.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în faţa blocului 105 din Calea 13
Septembrie nr. 101, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 05.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţiior cu modificăriie şi compietările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind
Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

avizăm:
Toaletare:

Spaţiul verde laterai — spate bloc:
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) O 25 cm, h 8-9 m - reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiîü meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate

Pentru arborii situaţi în faţa blocului, în plantaVa de aliniament a Căii 13
Septembrie a fost emis avizui 891611659040/2018 Ia soiicitarea asociaţiei de
propietari a bocului 103 din Calea 13. Septembrie nr. 107.

Pentru toaletarea ex Morus sp. (dud) đin spatele biocuiui a fost emis avizul
2717/1516384/09.2017.

Lucrărle avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuändu-se masa lemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţetelor
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 teritoriui Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic al acestora

r. r-i
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ţcu excepia elWninâńi ramuttor uscale, operaţiune ce se poate executa in oňce

perioadă a anului).
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tebnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare — 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mąrjana POPA

Intocmit,
C / Insp. Florentina i5 exi22 .10.2018

ĺ j

o

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http;/Iw-ww.pmbro/instiţuţWprimari&direclíi/directia mediuĺavízę arbcd in consuitare/avize arbori ir consulare.hp), pe data de

.



PRIMĂRIAMUNIcW1UWI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

r -. fltS2rnB ÂBh7OP,M iWPPEUNAu 5 LV LţLB
Nr. 8918,

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Ediiitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

O Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
otf ice @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 105
Calea 13 Septembrie nr. 109, sector 5

Referitor la adresele asociaţiei de propietari, înregistrate Ia P.M.B cu nr
1659045/11.09.2018, 1660599/14.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8918/12.09.2018,
9075/17.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi
în spaţiul verde al blocului 105 din Cálea 13 Septembrie nr. 109, sector 5, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 05.10.2018, s-a inventariatC urmăîorui materiai dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în
vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Spţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 20 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de
mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrărflor de echilibrare în vederea eliminărä riscului de
frângere şi prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor
uscte

Pentru arbDrii situaţi În íaţa blocului, În plantaţia de aiiniament a Căii 13
Septernbrie a fost ems avizul 89161165904012018 Ia solicitarea asociaţiei de
propietari a bocului 103 din Calea 13. Septembrie nr. 107.

Pentru toaletarea a 5 ex Acer sp. (arţar) din spatele blocului a fost emis avizul
8822/1658516105.10.2018.

Bd. Reqina Eksabeta nr 47. ccd postal 05W13. sedor5 fl,jn,rę;H Pnmni
•4flA I d.



Jent]onăm că în fata blocu)ui au )ost inventariale 2 a1veoe sTrada1ďii

pemru tare aveli următoarele ob1gărn
1. completarea acestora, în primăvara anului 2018, prin plantare de arbori tineri cu

balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi inălţime corespunzătoare acestuia,

în funcţie de specie);
2. acoperire acestora şi a celorlalte alveolele stradale situate in plantaţia de

aliniament administrată de dvs., în regim de urgenţă, cu gazon conform art.1, aliniatul a —

H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea &veolelor stradale din cadrul

plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului,

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

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

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora(cu excepţia

eliminării ramuriţor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal a( terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Mariana POPA

Intocmit,
mnsp. Fíorentina - Mireía POPESCUI6 ex122.1Q.2010

fl2íV ‘T

prezentul aviz a fost postai pe site-uI PMB
(http:/Ąwňv.pmb.ro/institutii/primari&directii/directia mediuĺavize arbori in consultareřavize arboń In consultare.php), pe data de

_____

- —

-

________ _______



Spre ştiinţă:
- Amenajare Ediiitară şi Saiubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeCaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a biocului 46
Str Pecineaga nr. 81, sector 5

•••••

ŘOMÂNIA
1918 201á iÁpuAîa M 1WOEUMA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

05, ‘DV 2ű;
Nr. 9431116632131

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9129/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1663213/24.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr 9431/25.09.2018, prin care ne sohcită
emiterea avizului de speciaiitate pentru arborü situaţi în spaţiul verde ai blocului 46 din str.
Pecineaga nr. 81, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 23.10.2018, s-a inventariat următorui material dendroiogic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţflior verzi din intravilanui iocalităţilor cu
modiflcările şi compietările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritor(uI Municipiuiui Bucureşti, avizăm:

Toaietare:
Reducerea cu 1/4 a volumului4coronamenie/or de mari dimensiunĘ cu apĺicarea IucrriIor

de echilibrare în vederea elimidăńi dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia côndiţi
meteo nefavorabile şi eîiminarea ramuriĺor uscate
Spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 2 ex. Ulmus sp. (uim) O 25 - 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 2Ocm, h 14 m
- 2 ex. pomi fructiferi O 20 cm, h 6 - 7 m
Spaţiul verde faţă bioc, sc. B:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm)O 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 20 cm, h 8 m
- 1 ex. pom fructifer O 25 çm, h 10 m

-

- 2 ex. Popuius sp. (piop) O 20 - 30 cm, h 12 - 14 m reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrări/or de echihbrare în vederea
eiiminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramudior Ia condiţii meteo nefavorabiíe şi
eliminarea ramurUor uscate
Spaţiul verde iateral bioc, sc. B:
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinai(ulm) O 25 - 30 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei)O 25 cm, h 12 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 15 - 40 cm, h 10 - 12 m
Spaţiul verde Iateral bloc, sc. B:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 10 m
- 2 ex. pomi fructiferi O 20 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar)O 30 cm, h 12 m
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:

Bd. Regiia EIabeta ‚r 47, cod poştaIOSCOl3, sector5, Bucureşti. Romă,ia
——-T*021 305.55.00

httpiNnvw.pmu.ro



- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, h 12 m
- 2 ex. pomi fructiferi O 20 cm, h 6 - 7 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frastn) e 2Ocm, h 1O m — în parcare

SpaUul verde spate bIoc, sc. 1:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) e 20 - 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 12 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral bloc, sc. B:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) e so cm, h 12 m — cu scorbură profundă pe toată Iungimea

trunchiului i Iipsă cilindrul central
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arboreiui se vor executa pentru evitarea

producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

materiai dendrologic tănăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fonduiui vegetai, în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţja plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), în şpaţiui verde ai biocului, respectând distanţa regiempntară faţă de

clădid şi reţele de utiliŁăţi, în perioada optimă de plantare din primăvara toamna / anului

2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul 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.
Defńşarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

-

—-
copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, ëntru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh pentru Iucrările de

toaletare, Iucrările de đefrişare se vor efectua în regim đe urgenţă.
Toaletare — 29 ex. arb ori
Defńşare -. 1 ex. arbore —în declin bioĺogic

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona,MariańaPOPA

&
- Întocmit

c.ľřŞj (nsp. F(orentina PQPESCUieexnio 018

prezentul avizafostpăţafle site-uI PMB 17>
(hIlplÍiw.wpmbiaňnšîiluliUprtmarialdirectäkbecUa mediuíavize arboń in consuharefavize arbori n ccnsuItare.D11DL pe daia de

Bd, Řegna Ehsabota w 47, d poştal O54Ol3, seđOrS, Bucuieşe, Româia

- Teł:02130555OOrtĄOlS -

- 7
hUplhnvw.pmbro - OV źüp



PRIMÄRIA MUNICIPIULtREUCUREŞU

Direcţia de Mediu
ROMANIA

SÁBÂTOrn,.f ÍMDPEuNÄ

05. NQV îOţa

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Saiubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 21, sc. 2
Str. Caporal ilina nr. 11, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9130/20.09.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1663216/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 9432125.09.2018, prin care ne soflcită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiui verde aI biocuiui 21, sc. 2
din str. Caporal ilina nr. 11, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 11.102018, s-a inventariat următorul materšal dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
iocalităţiior cu modificăriie şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de'protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiulüi Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de trângere şi prăbuşire a ramurilor Ia cond4ü
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verđe faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 20 cm, h 1 0 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 25 cm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 25 cm, h 14 m
Spaţiui verde iateral bioc, sc. 2:
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 - 30 cm, h 10 - 12 m
Spaţiui verde spate bioc
- 1 ex. pom fruct!fer 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Piopus sp. (piop) o 30 cm, h 16 m reducerea cu 1/2 a volumuíui coronamentu(ui de
mari dimensiuni cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminărä riscului de
frângere şi prăbuşíre a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor
uscate

i t_.—. I I

Nr. 9432116632161

Bd.RednaElsahAta nr47 rMrn;tifltďrn9 tr!n O,,,,.Ą,.,



Ęucrările avizate se vor executa prin gra administrátorului legal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, În perioada de repaus

vegetativ a arboriior (pdmăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrul bioiogic ai acestora

(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform arh 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îi afişeze, în

copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 9 ex. arbori

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Florentina - Mireia POPESCU isexJ22.112o18

02.Ngv 2018

prezentul aviz a lost postat pe site-ul PMB
(http:/Ívv,pmb.ro/institutii/primari&directii/directia mediuiavřze arbori in consultar&avize arbori in cpnsultarephp), pe data de

fld Ęhnt nr dl rnd nnçtI 1]1 çeđcr 5 Bucnrestj. Rcmânia l



PRIMÄRIA MUNICIPIULUI BUOJREŞ11 ţflz

Direcţia daMediu Z

POMANIA
?0I6 2olglssÄrnmM iL'EWJA

05. N0 2Ü1a

CĂ TRE

Doamna.

Str.

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

1664003/26.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 9576/27.04.2018, prin care

Q ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea

imobilului din str. Todireni nr. 10, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul

material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

În curtea imobuului:

- 1 ex. Abięs sp. (brad) O 25 cm, h 10 m- Reducerea çu maxim 1,5 m

din Iungimea ramurilor care afectează acoperişul garajului i degajarea

reţelelor aeriene, în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a

ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare a

coronamentului şi eiiminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului Iegal aI terenului,

evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)

I i

Nr. 9576/1664003/

P,I Pnnn ĘIkhotn nr A7 rn6n. P



pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării

ramuriIor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa

nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Fentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului Abies sp.

situat Iângă gardul imobilul cu nr. 10, este necesar să prezentaţi la Direcţia de

Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, o

expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrări Teritoriului

(M.D.R.A.T.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul aI

arborelui afectează structura de rezistenţă a garajului i gardului. Lista

experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-uI

M. D. R.A.T. (www. mdrt. ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti

tehnici)

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-,MřšŤmPOPA
d L_\

Întocmit,

Insp. Florentinś ‚5

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(hhp://www.pmbro/institutiiĺprimariaJdirectiiĺdirectia rţiediWavize arboh in consultare/avize arbori in conşultare.php), pe data de

RcL Rpnłn Flisabela nr. 47. cnd nostal O5COl 3. sedor 5. Bucuresti. Rcmânia I I



flT' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
í H:f ;t\/ Direcţia de Mediu

ROMAN IA
IQlS-20,aI sÄnuflQ,q iMpnrunÁ

Nr. 3155 - 37/1619451/
l

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - P)oieşti nr. BB, sector 1

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5

— office@aes5.ro

(plantaţia đe aliniament a străzii Prelungirea Ferentari Ia nr. 97 i 103)

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.062018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie impreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materiaiul dendrologic din avizul 3687 — poz. 24/1338282128.09.2015 situat în plantaţia de
aliniament a străzii Prelungirea Ferentari Ia nr 97 i 103, sector 5 pentru care conform Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Töaletare:
Plantaţia de aliniament Ia nr. 97:

- 1 ex. Populus sp. (plop) bitulpinal o 20 - 22 cm, h 12m - reducerea Ia 1/3 din
volumul coronamentului de mari dimensiuni cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare a
coronamente/or in vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiîü
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Plantaţia de aliniament Ia nr. 103:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 40 cm, h 10 m - reducerea Ia 1/4 din volumul
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamente(or
în vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiîü meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).
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Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaĺetare — 2 ex. arbori

EXECUTIV
POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5 ex./05.11.2018

O

Oa Woy 204g

prezenlul aviz a lost postat pe site-uI PMB
(hItp í ‚ cmb ro_institulii/pnrnariaĺdirecuidíreçt,a mediu/avize arbcri n consultare/avize arbcń in consultare.php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘fl;•.
Direcţia de Mediu Ę

POMANIA
__.1 2. NUV 2üb ‚uIa

Nr. 3155 - 38116194511
CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Ediiitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
-Asociaţia de proprietari bloc p 28
Str. )on Urdăreanu nr. 3, sector 5

O Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care
se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
verificate în teren în períoada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant
AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul
594111356933113.11.2015 situaţi în spaţiul verde aI biocului P 28 din str. Ion
Urdăreanu nr. 3, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
regementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianui iocaiităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiun cu

aplicarea Iucrărflor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramuriior uscate:o Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. SaIix sp. (salcie) O 4Ocm, h 14m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 4Ocm, h 14m
- 5 ex. pomi fructiferi O 20 cm, h 5 - 6m
Spaţiul verde Iateral bIoc:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) bitulpinală O 30 — 35 cm, h 16 - 1 8 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 4Ocm, h 16m
Spaţiul verde spate bloc:
- 2 ex. pom fructifer O 15 - 2Ocm, h 6 - 8m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O l5cm, h 5m
Defriare cu extragerea rădăcinilor - Spaţiul verde spate bioc:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O lScm, h lOm — uscat 100%

3d Regina Eflsabefa nr. 47. cod poşlal O51 3. sector 5, Bucureşli. Romăna



Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI

terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor dín jur şí 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 prMnd Normele de protecţie a spaţü)or verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvară/toamnă) pentru a nu ti afectat echilibrul biologic al acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor
pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea

execuţiei Iucrăriior, privind: respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
unui exemplar arbore tânăr cu balot đe pământ (cu diametru trunchiului 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
utiiităţi, în perioada optimă de plantare din primăvaral toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln 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 propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să
îI afişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz se va executa În prima perioada optima de execuţie
din toamnă 2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 12 ex. arbori
Defriare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona4&jąna POPA Intocmit,

Insp. Florentina PQPESCU i ex./05.11.2018

Prezentďfö)ś%':.uI PMB
(httpi/ mbro ‘nsĎtii/priniri&dirctiiJdírecti mediu/avize arbod in consultare/avizo arboń in consullare.php), pe data de
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Direcţia de Mediu .

POMANIA
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1 2 NOV 2ű1

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edifltare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5

O oflice@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 71
Calea 13 Septembrie nr. 73, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/2704.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventańat
materialul dendrologic din avizul 629011360018113.11.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului 71 din Calea 13 Septembrie nr. 73, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţié a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Spaţiu verde spate bloc:

O - 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25cm, h 10 m Reducerea Ia 1/4 din volumul
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor
în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Arborii cuprini în precedentul aviz, situaţi în spaţiul verde spate bloc au fost
toaletaţi i nu mai necesită alte Iucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

UaiiI
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(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului).
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurílor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa În prima perioada optima de execuţie din toamnă
2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV.
POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU i B ex./Q5. 11.2016

o

O Mgk 2016

prezenlul aviz a Íost postat pe site-uI PMB
(http//viww.nmb.ro/instiţutjj/pńmarja/direçtij/djreclja mediu/avize arboń in consuhare/avize arberi in consullare.php), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
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Nr. 3155 - 4011619451112 NQY 2Ĺ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Farcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -111 sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro
-Asociaţia de proprietari bloc A 46, sc. 1
Aleea Platanului nr. 4, sector 5

O
-Asociaţia de proprietari bloc A 47,
Aleea Platanului nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care
se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant
AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul
497111348565113.11.2015 situaţi înspaţiul verde aI blocului A 46,sc.1 din str.
Aleea Platanului nr. 4, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificăriie şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din înăltimea coronamentelor de mari dimensiuni, cuO aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiîü meteo nefavorabile şi
elimina rea ramurUor uscate:
Spaţiul verde spate bloc A 46, $0.1:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25cm, h 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 30 cm, h 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25cm, h 12m
- 1 ex. Albitzia sp. (arborele de mătase) O 30 cm, h 1 6m
Defrięare cu extragerea rădăcinilor
Spaţiul verde spate bloc A 47 Aleea Platanului nr. 6:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 35cm, h 1 6m — cu scorbură profundă Ia aprox. 1,5
m de sol, cu lipsă parţială cilindrul central

Bd. Rena Elisabela nr 47. c ştaI O5l3. senor5. Bucureşb. flcmânia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, 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
(pńmăvarăĺtoamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor
pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6 exemplare arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de
min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul
verde al blocului A 47, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvaral toamna anului
2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obíigaţia 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.

Asociatiile de propietari au 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 se va executa în prima perioada optima de execuţie
din toamnă 2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 4 ex. arbori
Defriare — 1 ex. arbore în declin biologic

DIREQ1W&ECUTIV,
Sim1Ą&ia POPA Întocmit,

i(t f 4t' Insp. Florentina POPESCU /5 ex./05l1.2018

prezentuL tJjst$i'L.ul PMB
medąJIavze arbod in consu&3íavize arbori n consuharenhn), pe data de
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Nr. 3155 - 42/1619451! 6. Q'Łl -

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc M131
Str. SoId. IIie Mihai nr. 9, sector 5

Referitor a adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Şa P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 539911352352111.11.2015 situaţi în spaţiul verde aI
blocului M131 din str. SoId. IIie Mihai nr 9, sector 5, pentru care conform Legii nr 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronaÉnentelor în vederea eliminărü riscului de frângëre şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 4Ocm, h 14m
- 1 ex. Jugians sp. (nuc) 0 4Ocm, h 12 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 20- 25cm, h 7 - lOm
- 4 ex. Pomi fructiferi 0 20 - 25cm, h 6 - Bm
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, h 10 - 12m

Spaţiul verde iateral stânga bloc:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 4Ocm, h 12 - 14m

Defriare cu extragerea răđăcinilor
Spaţiul verde faţă bioc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h lOm — cu trunchi putred Ia bază

Arborii cuprini în precedentul aviz, situaţi în spaţiul verđe spate bloc au fost
toaletaţi i nu mai necesită alte Iucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectoruiui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:
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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 (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 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 plantării a 6 exemplare arbori tineri cu

balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului A 47, respectând distanţa

reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în pericada optimă de plantare din

primăvar& toamna anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl 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.

Asociaţüle de propietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să V afişeze,
Îfl copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuiuror Iocatarilor.

Prezentul aviz se va executa În prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare — 13 ex. arbori
Defr/are — 1 ex. arbore în decün bioiogic

D
Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 exJO5. 11.2018

13. NÜV2üi

prezentul aviz a fost po5tat pe sito-uI PMB
(http://www.pmb.roflnstitutiiíprimaria/direclii/directia mediu/avize arboń in consultare/avíze arbod n consultare.php), pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Reaina Elisabela nr 47, cod nostaI 05l 3, sedar 5, Bucureşd, Ramânia
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţfl Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Q Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 271
Str Eroii Sanitari nr. 77, sector 5
- Domnul
Str. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 6300/1360006113.11.2015 situat în spaţiul verde aI
rădiniţei 271 din Str. Eroii Sanitari nr. 77, sector 5 pentru care conform Legii nr 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
O Spaţiul verde aferent imobUului cu nr 75:

Reducerea cu maxim 1,5m din Iungimea ramurflor care afectează acoperişul
grădinieĄ în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiU meteo
nefavorabile, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurflor
uscate:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 3Ocm, h 14m
- 1 ex Aillanthus sp (faIs oţetar) O 3Ocm, h 16m,

In curtea grădiniţei:
Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiunĄ cu apUcarea Iucrărflor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm h lOm
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h 8m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1 & NOY. 2013

ŘOMÂNIA
flI2 ÇÄ6.nLL4 iMWN:.
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria

Sectorului 5 pentru arborii situaU în curtea grădiniţei si a propietarului terenului pentru arborH

sítuaţi în curtea imobilului nr. 75, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi

a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaietare — 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Jnsp. Florentina i5 exJOS. 11.2018

O

13. NO W1?

prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB

(htţp://wDmb.roRnstjtutii/primarja/direcijj/djrectjä mediu/avize arbori in consultare/avize arboń in consultare.php), pe data do

I

__-

Rd Rnnna Eljsabeta nr. 47. cod ocsţal 050013. sectcr5. Bucureşti, România rů'::z'



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •lţ;:%.:;.:.;
Direcţia de Mediu • ••

ROMANIA
- lS-2fllssÁpBUOflzMjMppEunA

Nr. 3155 - 47116194511 & NOV ?D)Ě

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibritud nr 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(Plantaţia de aiiniament a străzii Munţii Carpaţi la nr. 43 - 45)

Referitor Ia adresa AES nr 3389/2004.2018, înregistrată Ia P.MB cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
preIungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate În teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 4979/1348558120.10.2015 situat în plantaţia de aliniament
a străzii Munţii Carpaţi la nr. 43 - 45, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi adrninistrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilbr, cu modificările şi
completările ultedoare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
aviză m:

Toaietare:
In aliniament stradal Ia nr. 43 - 45:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 110 cm, h 22 m- cu scorbură superficială Ia bază - Reducerea cu 1/2
a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare În
vederea eĺiminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condlVi meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice
In aliniament stradal Ia nr. 43 - 45:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 50 - 60 cm, h 14 - 16 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eĺiminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü meteo nefavorabile şi
elimina rea ramurflor uscate, degajarea cab!urilor electrice
Defriare cu extragerea răđăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal Ia nr. 43 - 45:
- 1 ex. ex. Fraxinus sp. (frasin) 050 cm, h 12 m — uscat 60% i trunchiul putred

lA ľBd. Regina Elisabeta nr. 47, cad poştal O513, sedor5, Bucureşti. Románia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), unuI în Iocul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale

arborelui i alte cinci exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii Munţii

Carpaţi sau in alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor

H.CS.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de

utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvaraltoamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü în teren

a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.
Deřrişarea 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 Ia data emiterii.

Toaletare —2 ex. arbori
Def®are — 1 ex. în decün biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo Ma]ina POPA

Intocmit,
Insp. Florentîna t 5 ex./0L1 1.201 S

13. N8V 1Ű1

prezentul aviz a Íost postaţ pe site-ul PMB
(htţpiţwww.pmbroţinstitutii/pdmari&directiifdirectia mediu/avize arborí n consullare/avize arbori in consultare.nhp), pe data de
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(Plantaţia de aliniament a străzii Munţii Carpaţi Ia nr. 29)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 7163/1369283/04.12.2015 situat in plantaţia de aliniament
a străzii Munţii Carpaţi Ia nr. 29, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanül Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,

O avizăm:
- Toaletare:
In aliniament stradal Ia nr. 29:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 50 cm, h 20 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrărilor de échilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia cond{ţü meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, degajarea vablurilor eiectrice
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In a!iniament stradal Ia nr. 29:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 50 cm, h 20 m — prezintă scorbură Ia colet i sistem radicular
de suprafaţă pured
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 50 cm, h 10 m — prezintă trunchi putred cu despicături
multiple

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



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti1

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu ti afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru twnchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), doi în locul celor defńşaţi, după extragerea sistemelor radiculare ale
arborelui i alte zece exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii Munţfl
Carpaţi sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 1 ex. arbore
Defrişare —2 ex. În declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şí Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(Plantaţia de aliniament a străzii Munţii Carpaţi Ia nr. 46 — 48, 62 i 103 - 105)

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 4974/1348569/20.10.2015 situat in plantaţia de aliniament
a străzii Munüi CarpaU Ia nr. 46 — 48, 62 i 103 - 105, sector 5 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, H.CG.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
In aliniament stradal la nr. 62:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 50 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a voiumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurilor electrice
In aliniament stradal Ia nr. 46 - 48:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice
ln aliniament stradal Ia nr. 103 - 105:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 1 2m- Reducerea cu 1/4 a înălţimä coronamentului
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
trângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
uscate, degajarea cablurflor electrice

I I flBd. Reina Eflsabe:a nr 47. c poşIal O513. sscior 5. Bucures. Rnâ,ia



Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

In aliniament stradal la nr. 46 - 48:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 50 cm, h 1 Om — uscat 50% i sistemul radicular putred

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 045 cm, h lOm — scorbură la colet cu Iipsă cilindrul central

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 40 cm, h 12m — scorbură profundă Ia bază cu Iipsă cilindwl

central
In aliniament stradal Ia nr. 103 - 105:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 cm, h 4 m — uscat 100%

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 60 cm, h 12m — scorbură profundă Ia bază cu Iipsă cilindrul

central i scorburi multiple pe trunchi
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, 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 arborűor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăciniłor arborilori se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 25 ex. arbori tineri cu balot

đe pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), cinci în Iocul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor radiculare ale

arborelui i alte 20 exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii Munţii

Carpaţi sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor

H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de

utilităţi, în perioada optimă de plantare din rimăvara/toamna anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Dh-ecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. a6, 4 din acelaşi act

normativ.
Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaĺetare — 3 ex. arbori
Defrişare —5 ex. arbori din care 4 ex. în declin biologic $ 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianpfOPA -

j .

Intocmit,
ćţt 9' Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07.1 1.2O18

Afl

C. f
\\-č' Ç,

. inu
v j

prezentul avÉz a fosťţpe siW<Sł;PMB I .2. IIUT

(httpJ/wvw.pmb.roJinkiWi,af/directii/dírectia mediu/avze arboń in consultare/avze arboĂ in consu!tare.php), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşlal 05W13, sector 5, Bucureşti, Româna I
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Dkecţia de Mediu .

ROMANIA
1918 2018i SÄflBÁTOPLĄ MPQFLNÁ

16. NO\ 2ald

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 88, sector 1

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 59
Calea Rahovei nr. 326, sector 5

(plantaţia de aliniament a străzii Calea Rahovei Ia nr. 326, în fata blocului 59)

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 6106,6292I1358320 1360014120.11.2015 situat în
plantaţia de aliniament a străzii Calea Rahovei Ia nr. 326, în fata blocului 59, sector 5 pentru
care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 30412009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
reavizăm:

Toaletare:
Plantaţia de aliniament Ia nr. 326, în fata blocului 59 :

- 6 ex. Fraxinus sp. (1 rasin) bitulpinal O 20 - 30 cm, h B - lQm - reducerea Ia 1/4 din
volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
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 (primăvară-toamnă) pentru a nu fi atectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Ijýi

Nr. 3155 -87116194511

Bd. Reoria Elisabeta nr. 41. cod staI OEWI 3. sennr 5 Buctjresti Rnrnina



în prima perioada optima de execuţie din toamnă

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU i 5 exiĆ.1 1.2018

lť
ľ2/______

O

13, NÜ 1iô

prezentuí aviz a fost posla( pe siIe-uI PMB
(httn:/ĺvňvvomb.roíinstiţutíi/orimariaJdirectiiidirectia mediu/avize arboń in consultare/avize arbod in consultare.phn), pe data de

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa

2018 — primăvară 2019.
Toaletare — 2 ex. arbori

Bd. Regina Elisabeta nr 47, ced poştal C51, sedor5, Bucureşti, România I4tI



Q Spre ştiinţă
- Domnul
Str.

Str C

Str.

Doamna L

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu

nr. 1640214/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6087/06.07.2018,

completată cu adresa Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 înregistrată Ia

P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 9153/18.09.2018 prin care né solicită emiterea

avizuiui de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobiiului din str.

Constantin Gheata nr. 2, sectorul 5, vă facem cunoscut că s-a inventariat

O
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţilor, cu

modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

În curtea imobîiului:

1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 12 m- Reducerea Ia 1/4 a

volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiü meteo

nefavorabile şi elimina rea ramurilor uscate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

•
Nr. 15. NOr 1Ü1d

CĂTRE

Doamna

-. .

.2 -.:

•

. •. . .

ŔOMÂNIA
WIS 20)81 SÄPSA7tiLl'LP—ELNA
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Bd. Regna Elisabeta nr 47. c IaI Osmia, sedor 5, Bucureşii. Româna



Lucrăriíe avizate se vor executa prin proprietarului Iegal al terenului,

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

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a

reţeleior aeríene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.S. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eüminării

ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurűor 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 ar[. 6, pct, 8 din Anexa

nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Toaletare— 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

14! ‘ţ Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU I 5 exJO7.11.2018

13. NÜy zü,
prezentul aviz a tost postat pe sile-ul PMB

(http:/Iwww.ombro/ínsűluliiĺprimari&direcűifdirectia mediuiavizo arbcri in consultar&avize arbori in consultare.php), pe dala de

Bd. Regina Elisabeţe nr. 47, cod paştal 050013, sectar 5, Bucureşű. România I



PR]MĂRIA MUNICIPIUŁUI BUCUREŞTI .3‚::
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1P PQY2)3
Nr.3155-41116194511

.

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generaiă Operaţiuni- Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciui Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, seclor 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc B, sc. 1, 2,3.
Sos. Giurgiului nr 72 - 86, sector 4

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materiaiui dendroiogic din avizul 204011323605119.06.2015 situaţi în spaţiul verde aI
blocului B sc. 1,2,3 din sos. Giurgiului nr. 72 - 86, sector 5, pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianui Iocalităţiior, cu
modificăriie şi completăriie ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:

Q Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurUor uscate:
Spaţiul verde spate sc. 1, 2 .şi 3:

- 3 ex. Acersp. (artar) 0 25 - 35cm, h 10 - 12m
- 11 ex. Tilia sp. (tei) 030 - 5Ocm, h 12m
- 1 ex. AUllanthus sp. (fais oţetar) 020 cm, h 10 m
- 6 ex. Fraxinus sp. (trasin) 030 - SOcm, 1, 10 - 12m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 30 - 4Ocm, h 12m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral bloc:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O SOcm, h 3m uscat 1 00%
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 25cm, h 6m uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeielor
aeriene, astfel:

Bd. Reina Esateta nr. 47, cod poştal 050313. sedor5. Bucuresti. Rnmân



- toaletarea se va executa conform art. 6 pcL b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońui Municipiului Bucure$i,

in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvarăitoamnă) pentru a nu fi afectat

echilibru biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă aanului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, În caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a două exemplare arbori

tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), in spaţiul verde aI blocului, respectând

distanţa reglementară faţă de c!ădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din

primăvar& toamna anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării În teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act

normativ.
Defrişarea arborilor avizab se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Asociaţia de propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, în

copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare — 23 ex. arbori
Defriare —2 ex. arborŕ uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV, r

Simona'Mariana POPA

Intocmit,
insp. FÍorentfna POPESCU 5 exiC3 11.201 S

15 NGV1Ů16

prezentul aviz a ĺost postat po site-uI PMB
(http:/Iwww.pmb.roiinstituţiiĺprimari&directiiidireclia mediu/avize arbod in censultar&avize arboń in consuIare.php). pe data de
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Nr.3155-54i6194511

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

O -Asociaţia de proprietari bloc 51,
Str. Pricopan nr 26, sector 5

Heferitor ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.042017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din 138711317202128.05.2015 situat în spaţiul verde aI blocului 51
din str. Pricopani nr. 26, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul localităţiior, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărä riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condíi metbo nefavorabfle şi eliminarea ramurUor uscate:

O Spaţiuî verde iateral bloc, sc. 2:
- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 25cm, h lOm
- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) 0 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Tilia sp.(tei) 0 3Ocm, h 12m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 3:
- 3 ex. Acer sp. (artar) 020 - 3Scm, h 12 - 14m
- 1 ex. Prunus sp.(corcodu) 0 2Ocm, h lOm

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 4:
- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) 0 3Ocm, h 12m
- 7 ex. Acersp. (artar) 020 - SOcm, h 10 - 12m
- 2 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar)0 20 - 3Ocm, h 10 -12m
- 2 ex. Uimus sp. (ulm) 0 35 - 4Ocm, h 14 - 16 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 2Ocm, h lOm

Spaţiul verde faţă Iateral sc. 1:
- 5 ex. Acer sp. (artar) 020 - 3Ocm, h 10 - 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 25cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp.(tei) 0 25 - 3Ocm, h 12 -14m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) 0 2Ocm, h 12m

Bd. Recina Elisabata nr 47 rr'l mçřI flCmll çnrk,r Ç P,,(,,,.c'i
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SpaUu! verde spate bloc:
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) 020 - 25cm, h6 - Bm

- 1 ex. Tilia sp.(tei) O 4âcm, h 12m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 1Dm - -

In jurul ghenei de gunoi:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 25cm, h i 0 m
- 3 ex. Prunus sp.(corcodu) O 18 - 2Ocm, h 8 - lOm
- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 3Ocm, h iOm
- 1 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar)0 3Ocm, h i 2m

- 1 ex. Morus sp. (dud) 0 4Ocm, h 14m
- 1 ex. Gladitza (glădiţă) 0 3Ocm, h 12m
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) O 25 - 4Ocm, h 10 - 12m
- 1 ex. Gladitza (glădiţă) multitulpinala 020 - 4Ocm, Ii 12 - 14m

- 2 ex. Populus sp. (plop) 0 3Ocm, h 14 -16m Reducerea Ia 1/2 din voĺumul

coronamentelor de mari dimensiuni, cu apĺicarea íucrăriíor de echikbrare, în vederea

ehminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi

eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:

- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 20 - 3Ocm, h 8 - lOm
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 12m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 25cm, h 12m

Spaţîul verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) 0 2Ocm, h iom
- 1 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar)O 20 cm, h 12m
- i ex. Prunus sp.(corcodu) 0 4Ocm, h lOm
Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită

lucrări de toaletare, necuprinşi În acest aviz, se va face conform prevederilor adresei

9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.
Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidenteĺor sau deteriorarea constwcţülor dín jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate éxecuta În orice perioadă a

anului).
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului şi execuţia in termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă

2018 — primăvară 2019.
Toaletare —55 ex. arberi

DIRECTOR EXĘCRJV, \
Simona-Maťana P?A

-

Intocmit,
Insp. Florentina POPES U / oxJ09.1 12018

prezenlul aviz a ¶ost postal a sit-ul PMB
(http://vA;w.pmbroiinstituIiiriri*i&directiiJdirecUa meditj/avize arbori n consultare/avize arbůd n consult e.php), pe data de

-

flV1'11 -

__________

o,.;. Ii.h nr fl (wl rwçtI fl'Ş13 çpdnr 5 Bucuresti. România Í I I I
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Nr.10351116716951 19. ĹĹlą 2)13

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Q Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Domnul

Str. - nr. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9715/04.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1671695/17.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10351/18.10.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru arboreie situat în piantaţia de aliniament a străzii

C Gheorghe Popescu ia nr. 26 A, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din

intravilanul Iocafltăţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Plantaţia de aliniament a străzii Ia nr. 26 A:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 030 cm, h 10 m — cu scorbură suľerficiaiă Ia zona de insedie -

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiü meteo

nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate; exemplarul prezintă un început de scorbură
Ia zona de inserţie ce se va proteja cu mastic

Bd. Rena EUsabeta nr 41. c pcştal O513. sedor 5, Buaimş, Riiănia I I I I



Lucrările avizate se vor executa prin gra administratoruiui Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeielor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramuriior uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoaneior în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind:

respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Jnsp. Florentina :‘U/5OX/13.11.2O1B

prezentul aviz a tost postal pe sile-ul PMB

(htlp://wvw.pmb.ro/institutiWprimaria/directii/direct mediu/avize arbori in cQnsultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

Bd. ReginaEüsabeta nr.47, ccd pcştatCSi3 sector 5, Bucureşú, Pnmánia j l
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Nr. 10352116716981

Primăria Sectoruiui 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edihtare

Serviciui Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Ediiitară şi Saiubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office @ aess.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 11 — Preedinte

Aieea Pricopan nr. 2, sector 5

Referitor ia adresa AES nr. 9719/04.10.2018, inregistrată ia P.M.B cu nr.

1671698/17.10.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 10352/18.10.2018, prin care ne soUcită

emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori uscaţi situaţi în spaţiul verde din ai biocuiui

1 1 din Aieea Pńcopan nr. 2, sectorui 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren

in data de 17.10.2018, s-a inventariat următorui materiai dendrologic pentru care conform Legii

nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intraviianul locafltăţiior, cu

o modificăriie şi compietările uiterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normeie de protecţie a

spaţnlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăciniior:

Spaţiul verde sc. B:

- 1 ex. Saflx sp. (saicie) O 70 cm, h 12 m — cu scorbură ia bază, trunchi putred

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 20 cm, h 10 m — trunchi putred, atacat de acarieni

- 1 ex. trunchi specie neidentificată O 30 cm, h 1,5 m — uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal ai terenului Primăria

sectorului 5, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţflior din jur şi a reţeieior

aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

B6 Regina Ebsabela nr. 47. c1 poştaI 05W13. sedor 5. Bucureşti, Rornänia I I



producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantärii a 13

ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), respectând distanţa reglemeniară faţă de

clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar& toamna anului

2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ad. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor ?n compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din aceIaşi act

normativ.

Defrişarea arborilori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare — 3 ex.- 2 ex. în declin biologic + 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU /7 ox./1 3.11.2018

prezontul aviz a tost postat pe site-uI PMB

(http://vw.pmbro/institujiifprimaria/djrectjiídirecţiŘ mediu/avize arbori in consultar&avize arboń in consuIlarehp), pe data

do 1 5. NÜV 2ű18

Bd. Regina EIsabeta nr. 47. cod poştal 050013, şector 5, Sucureşti, România ř?\ F
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CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

o - Amenajare Edilitară şi Salubrizare

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului T 4

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 57, sector 5

- Domnul e

Referitor Ia adresa AES nr. 9275/24.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1671683/1110.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10391/18.1O.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în piatbanda de aliniament a

bulevardului Tudor Vladimirescu nr. 57, faţă bloc T4, sector 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglemeniarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior cu modificările şi completările în vigoare şi

H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Platbanda de aliniament Ia nr. 57, faţa blocului T4:

- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 - 35 cm, h 10 - 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamenteżor de mari dimensiuni, cu apflcarea lucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia cond!îU meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate;

I4i il

N. 1034711671683/

Bd. Regina Esabeta nr. 41. cnd po$lal 050313. sedor 5. Bucureşd, România



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunüor, supravegherea execuţiei !ucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

ToaÍetare — 7 ex. arbori

Întocmit

Insp. Florentina POPESCU's exJl4 .10.2018

prezen!uI aviz a iost postat pe site-uI PMB

(http:'/wbvwnmbro'instituţii/primari&directiiídirecţja mediwavize arboň in consuQar&avlze arbcri in consultarephn, pn dala de

Iři ii

DIRECTOR EXECUTIV

Bd. Regina Eusabeta nr. 47, cod poşlal 050013, sector 5, RucureşU, România
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Direcţia de Mediu

Nr. 10346/1671680/ 23, NOV. 1

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Seiviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă

o - Amenajare Edilitară şi Salubrizare

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 66, sc. 4C

Calea Rahovei nr. 303, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9276/2409.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1671680/17.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10346/18.102018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din aI blocului 66, sc.
4 C din Calea Rahovei nr. 303, sectorul 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe

o teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiui verde din spate blocului sc. 4C:

- 1 ex. specie neidentificată O 30 cm, h 8 m — cu scorbură Ia bază i cilindrui central putred
Parcarea din spate blocului sc. 4C:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 40 cm, h 10 m — cu despicături multiple pe trunchi i ciiindrul
central putred

ţ

ŔOMÂNIA
1916 2c•la SflĹ7.Jp;Ll

Bd. Regina Eksaueta nr. 47, cad paştal O51 3, seclnr 5, Buaireşti, Rnmânia I I



Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria

sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a reţelelor

aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de

materiai dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior

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, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru deĺrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de

specie), în spaUul verde ai blocului si parcare ‚ respectând distanţa reglementară faţă de

clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvaral toamna anului

2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ań. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare —2 ex. în declin bioĺogic

2 t NOV 1(i1
DIRECTOR EXEQUJIV,

V

Simona-ř1PrianaPi'RA
ĺĺQL.
II IŘA!ôA.
II° V'IAfl- u

Întocmit,

Insp. Florentrna POPESCU /7 ex/14.1 1.2018

prezentul aviz a ĺcşt pcstat pe sile-ul PMB

(http:i/.pmb.ro/institutii/primada!direcIii/directa mediuiavize arberi in consultare/avize arbori in consult rejjhp), pe data

de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal O513. sector 5. Bucureşti. Rcmánia I
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Nr.1034911671691

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

o - Amenajare Edilitară şi Salubrizare
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Domnul! -

Str.
. nr.. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9342/26.09.2018, înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1671691 /17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10349/18.10.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în
plantaţia de aliniament a străzii Pericle Gheorghiu, în faţa imobilului cu nr 38 -

40, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
23.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

O
intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolelor:
ln aliniament stradal Ia nr. 38 - 40, str. Pericle Gheorghiu nr. 38 - 40:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 40 cm, h 10 -12 m — 2 cu scorburi profunde pe
trunchi la aprox. 1,8 — 2 m de sol, cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor
arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

ISebI iIBd. Rena Elisabeta nr. 47. cod poşta] 05t013, sedůr 5, Bucureşli, Pomănia



t

Precizărn că administratorul Iegal aI terehülui este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniIor, supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8
din Anexa nr. 1 (a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,
aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu
diametru de min. 7 cm şi înăiţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), 2 ex. în Iocul celor defrişate, după extragerea sistemelor radiculare a
arborilor şi alte 10 ex. în alveolele Iibere din cartierul Pieptenari, cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa
regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de
plantare din toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul 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 avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare —2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit,
Insp. Florentina ‚s ex./14. 11.2018

2tNV.

prezentul aviz a ĺost postat pe siteul PMB
(http:/ivmw.pmb.roRnstituiii/hmah&direcIii/directia mediuřavize arbori n consultare/avize arboh in consullarephp), pe data

de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 05I3, sedor 5, Bucureşti, România
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Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

O Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office @ aes5.ro

- Doamna

Str r actor 5

Refeŕitor Ia adresa AES nr. 9716/04.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1671693/17.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10350/18.10.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate peňtru arborele situat în plantaţia de aliniament a străzii

Q SoId. Nicolae Porojan nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Plantaţia de aliniament a străzii Ia nr. 6:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 cm, h 10 m - Reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurilor uscate;

Ił I

Nr. 10350/1671693/
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU ‚ s ex./14 .142018

2tNav,201a

prezenlul aviz a fost poslai pe site-uI PMB

(httpi(vmwombroflnstiţutíííprímarialdirecţíifdirectia mediufavíze arberi in consulţare/avize arboň in consultareoho), pe data de

Iai iI

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
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Nr. 10353/1671700!

Către
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
- Doamna
Str. ucuresti

Referitor Ia adresa AES nr. 9720/04.102018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1671700/17.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10353/18.10.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore răsărit spontan in faţa
imobilului situat pe str. Vasfle Dumitrescu nr. 26 A, sector 5, vă facem cunoscut că ia
verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, avizăm:

O Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Domeniul public, fata imobilului cu nr. 26 A, răsărit spontan de sub gard:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40 cm, H 12 m - trunchiul i sistemele radiculare
ale arborelui afază gardul imobilului

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţeleloraeriene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de material dendrologic
tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia piantării a 6 ex. arbori tineri
cu balQt de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu

Bd. Reina Ehsabeta nr 47. cod poştal 050013. şedor 5, Bucureşti. România



diametrul minimum 7 cm şi mnălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în Iocaţii deficitare în vegetaţie din zonele adiacente celei de unde se execută
defrişarea (aliniamente/spaţü verzi aferente blocurilor/Jocurilor de joacă/alveole parcare), în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara /toamna /anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia dea 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.

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

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

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

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/6ex.,14.l 1.2018

2 i wv.

— prszentul aviz afost pasta( pe site- uI PMO.
ps data ds

D

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5-

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

o
- Asociaţia de proprietari a blocului A1, sc. 3 - 4
Str. Lere$i nr. 5 -7, sector 5
-Doamna - -.

Referitor Ia adresa doamnei administrator înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1671343/17.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10342118.10.2018, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI biocului A1,
sc. 3 - 4 din str. Leresti nr. 5 -7, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 23.102018, s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care
conform LegU nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
...

Reducerea cu 1/4 a volumuĺui coronamentelor de mârt dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eĺiminărü riscului de frângere şi prăbuşire a rarńurilor ĺa condiţiiO meteo netavorabfle şi eliminarea ramurflQr uscate
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 4:

-

1 ex. Acer sp. (arţar) 0 35cm, h 12 m — necesită i Iucrări de eliminare iederă
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 cm, h 14 m
- 1 ex. Juglans sp. (nu) 0 20 cm, h 1 Om — doar Iucrări de eliminare ramuri uscate
Spatiu!verdefaţăbloc,sc 3 -

-
--2ex Fraxinussp (frastn)O3Ocm,hl3m - ...

- J
rleX Acersp (artar)025cm,hl2m

- rSpaţiul verde Iateral bioc, sc. 2 - 3: - -
-

-3ex.Acersp.(arţar)020-25cm,hl2m -
-

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 12 m
Spaţiul verde spate bloc, sc. 3 — 4 - fără vegetaUe
Defriare cu &xtrageľea răcăcinilor:
Spaţiul verde Iateral bloc, sc. 2 - 3:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 50 cm, h 14 m — cu scorbură fereastră de Ia bază până Ia
aprox. 1,2 m pe trunchi, cu Iipsă cilindrul central

ŃC%I I

- Nr. 1034211671343!
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- 1 -ex. Acer sp. (artar) O 25 trn, h 12 m— cu scorbură. profundă ‚ cu ciliodrul central putred,

prežintă ciupërcisaprofite- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 50 cm, h 10 m— cu scotbură Ia aprox. lm pe twnchi i Iipsă

cilindrul ceritml
- 1 ex. pom fructifer O 20 cm, h 8 m— uscat 90%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţíilor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel:
- loaletarea se va executa coníorm ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurflor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului).- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl

de evenimente cu urmări nedodte şi crearea condiţülor pentw plantarea de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a Iăierilor, 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 avizaţi pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu diametru trunchiuiui de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de

clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara

anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

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 avizaţi se va face cu aplicarëa prevederilor adresei Direcţiei de.

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
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 tutüror Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de

toaletare, Iucrărilě de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaĺetare— 11 ex. ärbori
Qefrlş'are —4 ex. -lex. uscat 90% + 3 ex. în decün biologic

QJRE . UTIV, . .

/Sim ‘a-Mariană OPA

( -) 23.NQV2ÜW
\

Intocmit,
Insp. Fiorentina POPESCU i 7 ex.I16.1 1.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpiĺwww.pmb.rohnstitutiiipdmarialdirectii/directía mediu/avize arbori in consultarelavize arbori in nsultare.php), pe data de
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Primăria Sectorului 5
Direcţia Generaiă Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edilitare

SeMciul Administráre Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

O Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului A2, sc. 5-6
Str. Leresti nr. 3, sećtor 5
-Doamna - -

-

Referitor Ia adresa doamnei administrator ‚ mnregistrată ia P.M.B cu
nr 1671339/16.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10343118.10.2018, prin care nę
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului A2,
sc. 5 - 6 din str. Leresti nr 3, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
terěn în data de 23i02018, &-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm: .

- -.
Toaletare:

-

Ô Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramuriIor Ia condiü
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

-
Spaţiui verde taţă i iaterai bloc, sc. 5:

-

-‘- Reducerea cu 1/4 a înălţimi coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de
echihbrare în vederea eliminăni nscului de frângere şi prăbuşire a ramunlor Ia cQndĺţn meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate r -

-

-3ex Tiliasp (te0025- 30m, hlO-12m -

-2ex Robiniasp (artar)020-3Ocm,hl2m
-. _.@ —

-2ex.Fraxinussp.(frasin)020-25cm,hl4m
- : -

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 020 cm, h 10 m
-4ex.Populussp.(plop)050-7Ocm,h14-16m

- .. .
::1 ex.Acersp.(artaöO2ocm,hlOm

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 25 cm, h 12m
‘-. - .

Epaţiu verde ;aţă bioc, sc.6:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiii
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

Iśe. i

Nr. 10343116713391
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- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 25 cm, h 12m -

5 ex. Acersp. (artar) 0 20—40 cm, h 12m
1 ex. Populus sp. (plop) 060 crn,h 16 m -

- 1 ex. Prunus Ś. (corcodu) 020 cm h 1Dm
SpaţiuI verde spate bloc, sc. 5—6:
-3ex.Acersp.(arţar)02D-25cm,h 1Đ-12m

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030-40 cm, h 12-14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 14 m
Defriare cu extragerea răđäcinilor:
Spaţiui verde faţă bioc, sc. 6:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25 cm1 h 12m— cu icorbură Ia zona de inserţie

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Íuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echiiibrui biiogic ai acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului)
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţii(or pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de éxecuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Pentru refacerea fonduiui vegetai, în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), în spaţiul verđe aI bíocului, respectând distanţa reglementară faţă de

clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar&toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

avëţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a piantărilor în compensare, In caz contrar se vor aphca sancţiuni conf: art, 4 din aceIaşi act

no rmativ.
Defrişarea arborelui avizat se va face cu apiicarea prevederiior adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016. -

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înşiiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen devalabilitate 2 ani deJa data emiterii pentru Iucrările de

toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă -

Toaĺetare—29ex.arboń -

-.

— Defrişare — 1 ex. in declin biologic

DIREQ-QaEXECUTiV,
/s tka aPOPA ..

\\ -
Intocmit,

23. NÜj' ŻGIR Insp. Florentina POPESCU / 7 xil 6. l 1.2Q18

prezentul avI srpostat pe site-uI PMB
(http://www.pmb.roinslitutii/primariaJdirectii/djrectia mediu/avize arboń ín consultare/avize arbori in consuItarep), pe daia de
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciut Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

O Str, Fabrica de Chibriiuri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro -

Asociaţia de proprietari a blocului A1 Tr 1, sc. 1-2
• Str. Lereti nr. 5, sector 5

- Doamna -.

fleferitor Ia adresa doamnei administrator ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1671336/16.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 103441 ex. Robinia sp. (arţar) 0 25
cm, h 12 m /18.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii
situaţi în spaţiul verde al blocului A1 TR 1, sc. 1 - 2 din str. Lereti nr. 5, sector 5, vă
facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat
următörul material dendrologic pentru care conform Legiinr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul locafltăţilor cu modificările şi completările în
vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:• Toaletare: -

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea IucrărUorO de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 70 cm, h 16 m: Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aphcareâ Iucrărilor de echüibraré în vederea eliminăni nscului de

- frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii méteo nefavorabile şi eüminarea ramurilor
L uscate -

- •.r
-

-1 ex. Acersp. (ańar)O2Ocm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) 0 20 cm, h 10 m
Spaţiul vrde lateral bloc, sc. 1:
- 4 ex. Acer sp. (artar) 020 - 25 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 12 m
- 1 ex. F1obinia sp. (aKar) 023 cm, h 12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) 020 - 25 cm, h 1O - 12m
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
-4ex.Acersp.(arţar)020-3Ocm,h 12-14m
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- l ex. Robinia sp. (artar) O 25 cm, h 12 in

- lex. Jug]ans sp. (nuc) 040 cm, h 1Q m
Defňare cu extragerea rădăcinilot -

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 6:
- 1 ex. Eobinia sp. (aflar) 0 25 cm, h 12 m — uscat iooS

Luciările avizate se vor executa prin grija admhistmtowlui legal al lerenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel: -

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

În perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvară/toamnă) peptru a nu fi aîectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eHminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului).
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, În caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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 (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), în spaţiuł verde al blocului, respectând distanţa

reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din

primăvaraĺtoamna anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.
Defrişarea arborelui avizät 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 afişeze, în

copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentül aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru IucrăriI de

toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim đe urgenţă.
Toaletare — 18 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

prezenlul aviz a IosI posiat pe site-uI PMB
(httc//vňvw.omb.roIinştituIiUehmari&direcIU/directIa

r—7-.. 1

- Întocmît,
Insp. Fiorentina í 7 exJlS. 112018

23.NÜy ?Üi

mediuĺavize arboń in conşultar&avize arbcri in consuItare.hp), pe daţa de

l,ii siľ

DIRECTOR EXECUTIV.
iana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Dírecţia

de Mediu -

=

Nr. 10542/1673123! 27ţ 208.

•î1
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POMÂN IA
I'E 2C18

CĂTRE
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davfla"

Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2

(B-dui EroU Sanitari nr. 8, sector 5.)

o Referitor ia adresa dvs. nr. 28628/18.10.2018, înregistrată Iä RM.B cu
nr. 1673123/23.10.2018 şl Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10542ĺ24.10.2018, prin
care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în
curtea Universităţii de Medicină i Farmacie “Carol Davila" din B-dul. Eroii
Sanitari nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 12.11.2018, s-a inventariat următorui materiai dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiiior verzi
din intravilanul Iocaiităţilor, cu modificările şi completăriie ulterioare, H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaietare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiunĄ cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurUor
uscate -

O In taţa í Iateralul Sălii de sport:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 050 crn, h 12 m
- 1 ex. Uimus sp. (ulm) 0 40 cm, h 14 m
- 1 ex. Tiiia sp. (tei) 0 50 cm, h 12 m — cu despicături

trunchi -i pe aiocuri lipsă scoarţă - Reduceťeä cu
coronamentului de mari dimensiuni, •cu aplicarea iucrărilor.
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire ä ramurflor
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate -

In spaţiul verde din jurul Centralei termice:
- 1 ex. Ulmus sp. (uim) 0 70 cm, h 16 m
La ieirea din spate a SăIU de sport: -

.

- 1 ex. MorLIs sp. (dud) 040 cm, h 12 m

- a--r -

superficiaie pe
1/2 a volumului
de echilibrare în
Ia condíţU meteo

\\ %o'

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 6Ocm, h 16 m - Reducerea cu 1/2 ďkIumuIui
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echílibrare în

Iń- F IIBd. Rcgina Elisabeta nr 47, cod pnştal O5l3, sedar5, Bucureşti, RQmána



vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabiIe şi eflminarea ramurilor uscate

In spatele SăflÎ de sport:
- îex. Morus sp. bitulpinál (dud) e 25 - 30 cm, h 1.0 - 14 •m

-. 2 ex. Popuius sp. (plop) 0 8Ocm, h14 - 16 m - Reducerea cu 1/28 volumului

- coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în
vederea eliminărü risculuí de frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiü metâo
nefavorabfl& şi eIiminarea ramurflor uscate

In spatele Bazinului de mnot:
- 1 ex. Morussp. bituIpinaI (dud)O 15-20ćm, h 10- 12m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocrrţ, h 12 m-•- Reducerea cu 1/3 a volumului

coronamentului de mari dimensiuńi cu aplica rea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

In faţa Bazinului de înot:
- 1 ex. Carpenus sp. (carpen) O 20 cm, h 12 m
La intrărea în paviuonul Anatomie:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 15 cm, h 10 m

- 2 ex. Tiüa sp. (tei) O 70 - 80 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a înălţimű
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabUe şi eliminarea ramurUor uscate

In spaţiul verde dín jurul Serei:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 80 cm, h 12 m
La amfiteatrul de maketing:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 40 cm, h 12 m
La transformator: -

1 ex. Acer sp. (arţar) 080 cm, h 14 m
In Iateral spre str. Carol Davfla:

*

- 4ex. Tiliasp. (tei)020-SOcm, h 10-12 m o
In jurul intrărü dinspre b-dul EroU Sanitari:
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 25 cm, h 10 m -

-1 ex. Popülus alba (plop alb) O 4Ocm, h 12 m
Inparc:
- l9exTiliasp.(tei)O20-7Ocm, h 12-14m -

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 40 - 80 cm, h 12 m
- 6ex.pomifructiferi02o-4Ocm,h7-8m
- i ex. Salix sp. (salcie) 080 cm, h 14 m
- 3ex. U!mus sp. (ulm)020.-6Ocm,h 12-14m

- 4 ex. Populus sp. (plop) O 50 - 6Ocm, h 12 - 14 m - Reducerea cu 1/3 a
volumului corona.tentertelor de mari dirnensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de

*

echílibrare în vederea eiiminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate -
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Arbori în declin biologic: -

In faţa i Iateralul SăIU de sport:
- .1. ex. Ulmus sp. (uIm)0 80 cm, h 1O m — uscat 100%
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 50 cm, h 12 m — cu scorbură Ia bază i •ciiindrul central
putred
Inspatele8azinuluideînot:•k
- 1 ex Populus sp (plop) 0 SOcm, h 10 m — uscat 100%
In spaţiui verde diň jurul Cenłralei termice: -

.- 1 ex. Populus sp. (plop) O lOOcm, h 6 m — uscat 100% -

- 1 ex.Aber sp. (arţar) O 50 cm, h 10 m— uscat 100%
La ieirea din spate a SăIii de sport:

1 ex. Populus sp. (plop) 0 50 cm, h 16 m - cu scorbură profundă la bază i
Iipsă cilindrul central

-Q - 1 ex. Populus sp. (plop) O 45cm, h 16 m — uscat 100%
In spatele SăIU de sport:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 1O m — uscat 100%

1 ex. Populus sp. (plop) O 8Ocm, h 10 m — uscat 100% cu ciuperci saprofite
In jurul intrărfl dinspre b-dul EroU Sanitari:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 10 m— uscat 100%
In parc:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 80 cm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia aprox, 2,2 m
pe trunchi, cu lipsă cilindrul central i ciuperci saprofite
- 1 ex. Populus sp. (plop)O 50 cm, h 12 m - cu scorbură profundă pe trunchi i
lipsă cilindrul central

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal
aI terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din

Q jur şi a retelelor aeriene, conform art.. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr
304/2009 privind Normele de.protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Müńicipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru
a nu fi afectat :échilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate, opë-aţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a
‚: ceo: 5 ex. arbor în deçlin boogic, aste nacesar să capuneJ, în complearea

documentaţiei, Ia Centrul de lnformare şi Documentare pentru Relaţfl cu
Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr742, sector 5, următoarelw -
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- actul de proprietate a imobiĺului;
- angajament de plantare, întrucât, pentru refacérea fondůlui vegetal, în

compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişaŕe, conforrn H.C.GM.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia plantării a 32 ex. arbori tinéri cu balot de pămänt (cu
diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în fupcţie de
specie, cu coronament format). -

Formularui angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din
PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa -Anghel Sa]igny,

Serviciul Avize şi Acorduri, în żiua de program cu publicul - marţi între orele 9-
14.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de
Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea
Monumentelor istorice cu completările şi modificările ulterioare. G

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 58 ex. + 4 ex în decĺŕn biolgíc + 8 ex. uscate 100%, până Ia

eIibera rea a vizului de defrişa re

- j DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5 ex./21.11.2018

$4—

2N0V.28

prezenlul aviz a tost postat pe site-uI PMB
(httplMwwpmbroflnstřwtiUprimada/directii/djrecţia mediu/avize arbad in conscliare/avize arboň in consvltare.php), pe dala de
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Direcţia de Mediu
ROMANIA

-
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- CĂTRE

ADMINISTRA TIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul3

Spre ştiinţă:

- Doamna . -

Str. sector 5

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr

1673617/24.10.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10582/25.10.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui aWore situat în curtea

imobilului din str. Invoirii nr. 7, sectrul 5 ‚ vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 16.11.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din

• O intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304i2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului BuQureşti, avizăm

Defriare cu extragerea rădăcinilor: - -

În curtea imobilului nr. idinatr. Îrwoirii:

1 ex. Tilia sp (tei) 086 cm, h 2,5 m situat Ia aprox. 1 — 1,5 m de cădire, sistemuiradicular

afectează vizibil clădirea ş ridică aîeea pietońală făcând-o irńpracticabilă. -

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al imobiului, A.F.l.,

în regim de urgenţă, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiloř din jur şi a

rţeIeIor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea -

produceriide evenimente çu urmări nedorite şi crearea condľţiilor pentru plantarea de —

material dendrologic fânăr.
-

1058211673617/
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind

respectareaavizuIui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz confrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr3O4/2OO9.

Pentru refacerea fondukii vegetal, în compensarea arboŕelui,avizat pentru defrişare,

conform Ht.G.M.B. nr. 3d412009, AFI are obligaţia plantării a şase arborí tineri cu balot

de pământ (cu diametw twnchiului de min. 7 cm şi inălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de spôcie), în curtea imobilului sau a altor irnobile administrate de AFI,respectând

distanţa reglementară faţă de clădid şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din

primăvaraitoamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificăriľîn teren

a plantărilor în compeoare. Tn caz contrar se vor aplic; sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de aviźul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare (arborele este situat în zona protejată nr. 66 — Învoirii).

Prezentul aviz are termen devalabilitate 2 ani de Ia data emiterü.

Defrişare — 1 ex, care afectează structura d rezistenţă a clădirü

-- Jntocmit,

Insp.Florentina POPESCU i5 e22.11.2O1B

prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB j - - - -
-

(pJ/w.pmbroRnstitutiŕ/primari&direcţii/directi9 mediufavize arboń in consultare/avize arbod in-ecnsWtare.ohn)po data
de - -

2.3Nnv?rj

lů[II

IRECTOR EXECUTIV

ariana PQPA

-1
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Direpţia de Mediu
:

-ROMANIA
- - - - - — flIO2Wa!SÁflBÁTOflIMkEUflÁ

CĂTRE

APMJNJSTRAŢIA FONDULUI IMOBILJAR —

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul3 -

Spre ştiinţă:

- Domnul

Str ‚ sector 5

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1671658/17.10.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10345/18.10.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea

imobilului din str Nedeia nr. 25, secirul 5 vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren in data de 16.11.2018 s-a invëntariat următorul material dendrologic pentru cäre

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Ioćalităţilor cu modificările şi cornpletările ulterioare, RC.G.M.B. 304/2009 privind

o Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădäcinilor:

În curtea imobilului nr, 25 din str. Nedeia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 50 cm, h 14 m cu scorbură profundă pe trunchi i Iipsă ciflndrui

Menţionăm că pentru efectüarea Iucrărilor de toaletare aacestui arbore a fost emis

avizul cu nr 4144/09 2018 deoarece Ia data fectuării vizitei în terefl nu s-a putut intra în

curte imobilului cu nr 25, scorbura s-a observat Ia vizita dirrle 11 2018 din curtea imobi)u)ui
vecin.

Lucrările avizate se vor&ěcuta prin gŕija administratorului Iegal aI imobilului, A.F.I.,

în -regim- de urgenţă, evacuâňdu-sé masé Iemnoasă pentrďä nu blota căile de'acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

IaiI

10345/1671658!
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producerH de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea xecuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B..nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, întompensarea arborelui, avzat pentru deftlşare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, AFI are obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot

de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), în curtea imobilului sau a altor imobile administrate de AFI, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din

primăvară anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obiigaţia 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.

Prezentulaviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.

Defrişare — 1 ex. în declin biologic

Întocmit

Inśp.Fiorëntina POPESCU /5 ex/1O.11.201S

prezentul avi: a ĺost postat pe siie-uI PMB

(htţ/ivňywpmb.roIinsţituţü/prjmarja/direclii/direcţja h,ediuřavize arboń n consultare/avize arboń in consultarephp), pe data de

ECTOR EXECUTIV,

POPA o

Bd, Regina Elisabeta nr 47. cud poştal 050013. sector5, Bucureşti, flomânia
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Către:
Primăria Sectorului5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare

Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă:

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare
Str, Fabrica de Chibrituri-nr. 9 -11, Sector 5, Bucuresti
office@aes5.ro
- Dnei..

Referitor Ia e-maiiul doamnei ‚ înregistrat Ia P.M.B. cu nr.
1677505/05.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10921/06.11.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în plantaţia de
aliniament a străzü Dr. Nicolae Manolescu în dreptul imobflului cu nr. 6, Sector 5, vă
comunicăm că, în conformilate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Str. Dr. Nicolae Manolescu în dreptul imobilului cu nr. 8, aliniament strađal:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 70 cm, H 10 m- îndepărtarea arpantei exfoliată, cu despicături multipIe,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe -

-
- Menţionăm că pentru arborele în declin biologic avansat, aflat în faţa imobilului cu

nr. 6, Direcţia de Mediu a emis avizul de defńare cu nr. 2439/02.04.20 18 i că este necesară
ş execuţia acestui în regim de urgenţă. . -

Lucŕăńie avizate se Vor ëxecúta prin grijaadministralorului Iegal alterenului, Primăria'
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pehtru a nu bloca căile de- ácces, Iuându-se
rnăsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norrnele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoňul -Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu li afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia
eJinijnării' ramurilor uscate, operaţiúne ce še poate executa în orice perioadă a anului.

Nr. 10921/1677505/

Bd. Rena Eksatela nr. 47, ccd %ştal 050013, sedor 5. BucureşU, Romána Ił i



Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuri)or

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie á tăierilor;în caz contrar aplicându-

se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din .Anexa nr. 1 Ia H.C.GM.B. nr 304/2009.

- Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va ti sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa tl Ia H.C.G.MB; nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţUlor verzi de peteritoriul Municipiului-Bucureşti.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

confořm Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi

modificările ulterioare (aviz ce trebui sotîcitat de administratorul legal al terenului).

Prezentul aviz are térmen de valabilitate 2 ani de Ia däta emiterii.

Toaletare - 1 ex. -

IIRECTOREXECUfly, . O
imo na POPA

Intocmit,
7 Insp. Florentina POPESCUAO.lI.2o18

— prezentul aviz alost pastaţ po site- uI PMB.
pe đala đe

Bd. Regina Elisateta nr. 47. cad poştal 050013, sedars, Bucureşu, România I S I
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Către -z
Administraţia Lacuri, Parcun şi Agrement Sucureşti

-

- Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, seçtor 1

Referitor Ia adresadvs., înregistrată Ia P .M.B. cu nr. 1680229/13.11.2018 i la Direcţia
de Mediu cu nr. 11105/14.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu
nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii S.C. Compania Municipală de lntreţinerea

Q Arborilor i Spaţiului Verde BucureIi S.A, şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile
aferente), situaţi în platbanda de aliniament a bulevardelor Libertăţii i Naţiunilor Unite din
faţa MinisteruluiJustiţiei, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, si ale H.C.G.M.B. nr.
114/2011, privind amenajarea i intreţinerea alveolelor strad2le din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Platbanđa de aliniament a a bulevarđelor Libertăţii i Naţiunilor Unite, đin faţa
Ministerului Justiţiei:

- 1 ex. Morus sp. multitulpinal (dud) O 10 - 15 cm, H 6 m, rasarit spontan sub
coronamentul unui tei, Ia 10 cm de trunchiul acestuia, împidicând dezvoltarea normală a
acestuia

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 20 cm, H 7 m, rasărit spontan sub coronamentul unui stejar,
împidicând.deżvoltarea normală a acestuia

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 15 - 25 cm, H 6 - 8 m, uscaţi 95 — 100%
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 4Ocm, H 6 m, crescut spontan cu un obiect metalic prins

în trunchi
- 150 mI gard viu în declin biologic afectat de boli ş dăunători
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări

nedońte şi crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se .masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

- prevenire a accidentelor sau dcteriorarea construcţfllor sau reţelelor aeriene din jur.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor avizati pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 21 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori
în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi ) i a 1500 fire arbuti în
vederea refacerii gardului viu ( 1O fire Ia 1 ml) în platbanda de aliniament din faţa
MiniseruIui Justiţiei i în aIte zone ieficitare în vegetaţie dminisrate de ALPAB, în prima
perioadă optimă de plantare, in primăvaraitoamna anului 2019.

Bd. flena Eşabela nr. 47. cnd poştal O5l 3. şeçtor 5, Bucuresli. Rcmănia



La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi ob]igaŞa de a anuna Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriiicärii

în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din

aceIaşi act normativ. -

Menţionăm că vă revin următoarelě obligaţii prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor

de defrişare:
- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal aI spaţfllor verzi,

fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi

de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp utiI, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu

precizarea datei calendaristice şi a inteivalului orar in care acestea se vor executa, ţinându

se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina.

oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia

fiecărei instituţii.
Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,

va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii. -

Defrişare - 6 ex.arborŕ - 3 ex. în declin biologič +3 ex. uscaţi 95- 100%
- l5omlgardviu

o
Intocmit,

Insp. Florentina PQPESCU/5ex. lg.1I2018

— prezéntul aviz aĺost postat pe site- iiI PMD. -

pe data de

Bd. Regina E!isabea nr. 47, cod pnştal 05C013, şeçtor5, Búcureşti, Růmănia



Compania Municipaiä

‚aSV ÎNTREŢINEREA ARBDRŁOR
I t i SPAŢIULUI VERDE BUCUREŞTI

Serviciul Întreţinerea, menejare Spaţii Verzi şi Tratamente Fitosanhtare
Oenumire Unitate: Ministerul Justitiei

ÍISA 2 - Arbori uscatij necorespunzator dezvtltatil in pcricol de prabusire (alee pietoni) si 160 ml €2rd viu imbatranit. degarnislt, cu registre usate si/sau bolnave

In urma sludiilorde te.n au re'esit 6 bucati de arbori din specia Îilia sp, Morus sp, Acer sp uscati in proceatde 95-1W%j necorespunzatnr dezvoltali/ prezinta pericol deprabusire
- pmpusispredefrisaresi 160 mI degard viu imbatranit, cu zone degarnisite. lipsa gard riu pe segmente, zone alIate in declin biologic (afectatdebotsidaunatori) in spatiul verde aíerent Ministerului Justitiei

Nr. Ĺoalizare spaţiu rip de spaţiu Punct toalizarea Specia arborelui Caracteristidle Aibore in Asbore Alta situaţiein cart Fotocr1. verde verdein am se vulnerabil arboreJuiin cadrul arbomlui dedin uscat arborele necesitä
aflä aworele spa;iului verde (dlametw/cm. biologk 80% - defrişare in regim de

inIimtJh) 1 sflexfl

1 Ministewl iustitiei Spatiu verde pietonal, pe spatiul verde 1 ex flhia sp (tei) lScm, 95% M
cladire din (ata h= Grn;

Ministerului
Jusliriei

2 Ministerul Justitiei Spatiu verde carosabil pe spatiul verde 1 ex. Morus sp (dud 2 x til= 1O-lSan, dezvoltare 61
din faia multitulpinal) h 6m; derectuoasa, arbori
Ministerului intersedati (din cauza
Juslitieŕ apartiei spontane Ia

distanta de 10 cm de
tei, impiedica
dezvoltarea acestuia)

3 Ministewl iustitiei Spatiu verde pietonal, pe spatiul verde 1 ex. Mows sp (dud) f= 2Oan, h= 7m; dezvoltare C1
cladire, din fata

- defectuoasa, aspect
parcare Ministerului inestetic, impiedio

justiliei
- dezvoltarea coroanei

stejawlui

4 Ministerul Justitiei Spatiu verde carosabil pe spasiul verde 1 ex.Tilia sp (tei) ® 25-3Ocm. h 100% 01
din fata

• Ministerului
-

. JusliTiei
5 Ministerul Justitiei Spatiu verde pietonal, pe spatiul verde 1 ex. Acer negundo = 40cm, h= 6m; arbore crescut E1. E2

cladire, din ťala (artar) spontan in interiorul
parcaxr- Mintsserulul unui obiect melaliç,

Jusiitiei perirol de prabusire
— alee pietonala

6 Mlnlstewl Justitiei Spatiu verde piesonal, pe spatiul verde 1. ex. Tilia sp (tei) = lScm. h= 8m; 100% n
- cladire. din fatat

- parare Ministerului
Justit iei

7 Ministerul Justltlei Spatiu verde pe spatiul verde 160 ml gard viu din h = 080 m gard viu imbarranit, 61. G2
.

-

- din fala specia Ligustrum are zone dvgarnistţe,
. - Ministerukü ovalifolium

- lipsa gard wu pe
— iustirrei

— segmente Zone atlate
. -_ : —

.-- -— indeclinbiologic
.

- -.
- --_ - — - (aĺectatdebolisi

.
-

-

-.

- daunarori)
.

-

ç

c



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

91S • sApsAinp M

04. ĐEQ 2O

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generaiă Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Ediiitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
office(äaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 23
Str Pecineaga nr. 14, sector 5
- D-na
Str. nr. )‚ sector 5

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1672792122.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 10491123.10.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborH situaţi in spaţiul verde aI blocului 23, din str.
Pecineaga nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 27.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/3 a volumuluj coronamentelor, cu apiicarea Iucrărilor de echihbrare în

vederea eliminării riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde spate bloc 23, Iateral stânga, str. Pecineaga nr. 14:

- 5 ex. Ailanthus sp. (oţetar) e 15-20 cm, h 10-12m, situaţi Ia Iinia de hotar a
proprietăţii din str. Sublt. Popa nr. 69, aflată în spatele blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur şi a reţeielor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arboňlor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

Nr.1 0491116727921

anului).

Bd. Regîia ElEabeIa nr 47, cod poştal 050013. sedac5, Bucureşit Romăa
TeI: 0213055500
hUpJMv.pmb.m



Precizăm că administratoruí Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuhlor

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.GM.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI ařişeze, în

copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil1 pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

‘mona - MarI na POPA

Intocmit,

Cons. Bogdan POP(Líi ex.126.l 12016

prezentul aviz e fost poslat pe &Ie-uI PMB
(hIIp:Uvn.pmb.roĺinstitutiűprimariajdirectiiidirectia mediuĺavize arboń in consultare/avize arbod in consultarephp), pe dala

29.woy zo;

Bd.RegnaEesabe4a r47.floflIO5O0l3sector5Bzjaimşt.Romă - ľ -

TeI: 0213V555.OO i11. 4016
htlp-Ihvi'nvpmb.m

ll
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Referitor Ia adresa dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1676333/01.11.20iB şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10843/02.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizuiui de

Q speciahtate pentru arbôrii situaţi în curtea imobiiuiüi din b-dui Eroii Sanitari nr. 9, sector 5, vă
facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2018, s-a inventaŕiăt
următQrui material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea
şi administrarea spaţiílor verzi din intraviianui iocahtăţilor, cu modificărilę şi completăriie
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun4 cu apĺicarea
Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condíţü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
in curtea imobiiuiui cu nr. 9 din b-duiui Eroii Sanitari:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fais oţetar) O 35 cm, h 14 m — crescut între ceie două imobiie
- 1 ex. Ceitis sp. (sâmbovină) O 20 cm, h 10 m — în apropierea reteiei de gazë a imobiiului
vecin

Lucrările avizate se vor executa prin grija propietarului iegal al terenuiui, evacuându
se masa iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acćes, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidehtelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct.
6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară
toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrui biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramuriior
uscate, bperaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui).
. Precizăm că propietarul/administratorui iegal al ierenuLui este răspunzător de

śiguranţa bunurilor şi a- persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
iucrărjior, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, în
caz contrar aplicându-se sancţiuni çonform- art. 6, pcţ, 8 din exa nr. 1 la. H.C.G.M.B. nr.
304/2009. - - - -- - - - . . -

Pentru reanalizarea cererii doamnei Makaron Anca, privind emiterea avizuiui de
defrişare a celor 2 ex. arbori, unui crescut între cele doua propietăţi i unul în apropierea

• conductei de gaze, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiéi, Ia Centrul de
informare i Documentare pentru flelaţH cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr 42, sector
5, următoareie:
- actul de proprietate a imobiiuiui; - - -

-

- Nr.10843116763331

Bđ. Regina Elisabnla nr 47, cod poştal O51 3, sectnr 5, Bucureşti, România



- o adresă a firmei de disribuţie a gazului din care să rezulte că reţeaua de gaze este
prejudiciată de dezvoltarea trunchiului arborelüi;
- angajament de plantare, întrucät, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea
arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. â04/?009, aveţi obligaţia
plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime

• cąrespunzătoare acestuia, in funcţie de specie, cu coronament format). -

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de aviíul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
i modificările ulterioare.

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu din
PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi
Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi intre orele 9 -14.

• Toaletare —2 ex. în curtea ŕmobflului

DIRECTOR EXECUTIV
a POPA

o

Întocmit
Insp. Florentina /4 ex./Z.1 1.2018

o

2îNy 2018

prezentul aviz a ĺost postai pe siteuI PMB
(httpj/www.pmb.roflnstjtutji/nrjmarj&djrectjj/djrecjja mediu/avize arbori in consultare/avize arbcri in cnnsultare.php), pe data

de

Bd. Regina Efisabeta nr 47, cod poştal 05C01 3, sector 5, Bucumşti, Románia
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Nr. 1110811680153/ -

CĂTRE -

A DMJNISTRA TIA FONDULUI IMOBJLIAR
- Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectoml 3

(str. Ana DaviIa nr. 6, sector 5)

Referitor Ia adresa dvs. Nr. 67877/08.11. 2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1680153/13.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11108/14.11.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor exemplare arbori situaţi în
curtea imobilului aflat în propietate de stat din str. Ana Davila nr. 6, sector 5 vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2018 s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările

* ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privińd Norm&e de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aphcarea

Iucrănlor de echilibrare în vederea ehminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde curte faţă imobil nr. 6 din str. Ana Davila:

- - 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 25 cm, h 6 m
—

- 1 ex. Prunus avium (cires) 030 cm, h 14m
Spaţiul verde curte spate imobil nr. 6 din str. Ana Davila:
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) 0 25 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 25 cm, h 10 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:

O Spaţiul verde curte faţă imobil nr. 6 din str. Ana Davila:
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar fals) 0 30 cm, h 10 - 14 m — răsărit spontan de sub calcanul
clădirii, în zona de intersecţie dintre două corpuri ale acesteia
Spaţiul verde curte spate imobil nr. 6 din str. Ana Davila:
- 1 ex. specie neidentificată 0 25 cm, h 10 m — uscat 100%, prezintă urme de lovire cu

:—- tďporul Ia bază i ciuperci saprofite
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului AFI,

?: evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 prtvind Normele de protecţie a spaţnlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilitrul biolngic aI ącestor9 (cu excepţia eliminării ramuri!or uscate, operaţiune ce se
poate xecuta în orice perioadă a anului --- - -

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerü
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Iůi JIIBd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 05V013, sector 5, Bucureşti. România



Precizăm că administratorul legal a[ terenului este răspunzător de síguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

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

— Pëntru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arboŕi tineri cu balot
de pământ (cu. diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălŞme corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde al imobilului nr. 6, respectând distanţa reglementară faţă
de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvaraltoamna anului
2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. ad. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verjficărfl în teren
a plantărilor în compensare. ln 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. 6051/25.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 4 ex. arbori
Defrişare —2 ex - 1 ex. arbore în declin biologic + 1 ex. uscat 100 %

DIRECJOR EXECUTIV,
Si ó'áariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU 15 ed22.1 1.2018

2 9,DV. 2Úi5 • .

prezentul aviz a tost postat pe site-ul pMe - -

(http://www.pmb.roľinstitutWphmari&directiildirectia mediulavize arbori in consultarefavize arbod n consultaré;php), pe data
de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, c poştal O5l3, seçlors, Bucureşti, Rcmánia
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Nr.1113911680746/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri - -

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare.Eđilitară şi Salubrizare S.A.

O Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul - —

Str. ctor 5

Referitor la adresa AES nr. 11021/07.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1680746/14.11.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11139/15.11.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
plantaţia de aliniament a străzii CâInite nr. 7, sector 5, vă facem cunoscut că
la verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2018, s-a inventariat

• următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi• administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu :

• modificăŕile şi completările în vigoare şi HC.G.M.Ş. 304/2009, avizăm:

O Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
in'aliniament stradal Ia nr. 7, str. Câlniste:
- 1 ex. trunchj Acer sp. (arţar) O GOcm, h 2,5 -m — cu scorbură profundă pe
toată Iungimea trinchiului, cu Iipsă cilindrul centraL

Menţionăm faptul că defriarea acestui arbore a mai fost avizată
L prin avizul 3687- poz. 27/10.2015. .. ...-

Lucrările avizate se executa prin grijaadmĺnistratorului Iegal äI terenului—-
rimăria Sectorului 5, evacLlându-se masa lemnoasă pentru a nWbloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţnlor din jur şi a reţelelor aeriene, defriarea i scoaterea rădăcinilor
arborelui se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
iedorite şi crearea condiţulor peniru plantarea de maĹďnal dendrolugic tânăr

Bd. fleaina Elisabeta nr. 47. cod oostal O513, sector 5, Bucureşti. Romănia



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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea aŕbQrelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.MS. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,
aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu
diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), un ex. în Iocul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare a
arborelui şi alte 5 ex. în alveolele Iibere din zona adiacentă acestei Iocaţii, cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa

• regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utUităţi, în perioada optimă de
plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi o)ligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B.ln
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor
aplica sancţiuni conf. aY[, 4 din aceIaşi act normatiy.

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. în decfln biologic

DIRECTOR EXECUTIV, -

SimonaMériana POPA -

Întocmit,
Insp Florentrna POPESCU ‚5 ex/22 112018

2awoyj •- • ••-.

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ‚-. .• • -

(htlp:/rwww.pmbro/institutiiĺprirrrań&direcliiĺdirectla mediuiavize arboň rťconsultar&avlzcárboń in consultare.nhn), pe data
de

Bd. Regina Elîsateta nr. 47. cod poştal 05l3, sectar5. Bucureşti. Románia I I
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Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiunî - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare

SeiviciuľAdrninistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
‚Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă;
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Q oĺfice@aes5.ro
• - Asociaţia de proprietari a blocului 29 C, sö. 2

Str. Pecineaga nr. 5, sector 5
- Domnul
Str. - bI.

o

• ap. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 11008/07.11.2018, inregistrată la P.M.B cu nr.
1680749/14.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11140/15.11.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din parcarea
blocuiui 29A, sc. 2 din str. Pecineaga nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 20.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrölogic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrärea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009 jrivind Normele de protecţie a spaţHlorverzi de pe eritoriuI Municipiului Bucureşti,
avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eI/fninarea ramuriĺor uscatę
Spaţiul verde Iateral blcc: - -

-2ex.Aűanthussp.(fa!soţetar)O 20-SOcm,hlO-12m
Spaţiul verde spate bloc între stara 1 i 2:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35 cm, h 14 m reducerea cu 1/4 a înItiŕnü
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrărflor de echilibrare în vederea
elimînărű risćuiui de frângere şi prăbuşire a ramurflor ía condiţii meteo nefavórabUe.şi
eliminarea ramurflor uscate
Scuar parcare spate bloc: - « - -

- 3 ex Aiknthus çp (fals otetar) O 20 - 3Ocm, h 10 -d4 m -

Lefriare cu exragerea rădăcinilor: -

Spate bloc parcare: ... .
--- a

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 12 cm, h 8 m — răsărit spontan între dalele ce
delimitează parcarea de trotuar

IhI II

Nr. 11140116807491

CĂTRE

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



Lucrările avizate se vor exeçuta prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau ďeteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel,:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H:C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biole9ic aI acestora (eu excepţia eliminării ramuriIoruscare, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a.anului -

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru ovitarea
pöducerii de evenimente cu urmări nedońte şi crearea conďiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr. -

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

Pentru refacerea fondčilui vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar& toamna anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.CflM.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 sanc.ţiuni conf. art.Ą din aceIaşi act
normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081J28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţareä tuturor Iocatarilor.

Prezentul avizare termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 6 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. rasarit spontan între daIeIe din parcare

* -

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mria" a POPA - -

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCUi7 ex./23.1 1.2018

-

- -:------ a-
prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB -- - - -- -

(http ţiwww pmb roInstiIut,,ţprimariWđjrectuđdirecţip mediWavize arbor, sn consultare/avlze arbon ‚n consullare nhD) pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşlal 050013, sector 5, Bucureşli, Románia
- 5 I
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Direcţia de Mediu
- POMAMA

- -

-

- Nr.1114211680759/ - .

- -.-. -

* —— — - -

6t :t
:--- CATRE -“

Priňiăŕia Séćtorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Adinistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

• office@aess.ro
- Domnul

-

Str. ‚ bI. 3, sc. ap. .‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 10800/02.11.2018, inregistrat Ia P.M.B cu
nr. 1680759/14.112018 şi Ia Direcţia da Mediu cu nr. 11142/15.11.2018, prin

- :- care ne so(icită -emiterea avizului de specialitate pentru ddi. arbori situaţi în
plantaţia de aliniament a străzii Novaci nr. 1 în faţa blocului S 15, Iocul de
parcare sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 20.11.2017, s-a inventariaturmătorul material dendrologic pentru
caré conform Legii nr. 24/2007 privind reglementar.ea şi administrarea spaţiilor

o verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Defriare cu extrágerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniamentstradal Ia nr. 1, str. Novaci, Ioc de parcare

• - 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25 cm, h 16 m — cu Iipsă ritidom Iă bază, înclinat Ia
apröx.45°faţădesol • :--‘ -

Lucrările avizatese executa pringrijaadminiśtratorülui Iegal älterënului'
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iernnoasă pentrď a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriéne, defriarea şi scoaterea rădăcinilor

• arborelui se vorexecuta pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea conaiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr

L 4-j:-%

Bd. Regina EIsabeIa nr 47, cod poştal Q5l 3, sedor 5, Bucureştj, flomânia



Precîzäm că administratoruJ )egal al terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoaneor în zona operaţiuniior, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni confdrnt art. 6, pct. g
din Anexa nr. t Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea. arborelui avizat
pentru defrişare, conforrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M;B. 114/2011,
aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tińeri cu balot de pământ (cu
diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţié de
specie), un ex. în Iocul celui defrişat. dupăextragerea sistemului radicular a şi
alte 5 ex. în alveo]ele ]ibere din str. Novaci, cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvarai toamna anului
2019.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTQREXECUTIV,
SimpńiMaŕiana POPA

-: Întocmît,
Insp Fiorentrna POPESCU,50,22ii2oi8

-
2aŕ:oy

prezentul aviz a fpst postat pe sitę-uI PMB
(httn://www.pmb.ro/jnstitutji/primaria/directfl/directja medluiavize aibod in consultareĺavize arboń in ćonsultare.rhm), pe data

de -

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal O513, sector 5. Bucureşti, România I F1



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

Direcţia de Mediu .

ROMANIA
-

I9TG ?rn3ţSÁPBMO;M lVEUNÄ

Nr.11143116807521 04. DEĽ 2018

CĂTRE
Adminisraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 83, sector 1

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi SalubrizareS.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

O - Domnul
- nr. &‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 10783/02.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1680752/14.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11143/15.11.2018, prin
care ne solicită emiterea avizuIui de specialitate pentru un arbore situat
plantaţia de aliniament a străzii Prelungirea Ferentari, în faţa imobilului çu nr.
113 A, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 20.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrar.ea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

o In aliniament stradal Ia nr. 113
- 1 ex. Acer sp. (artar> O 40 cm, h 5 m — cu trunchiul putred Ia bază, multiple
despicături pe trunchi, scorbură la aprox. 2m pejrunchi. şi lipsă cilindrul —

central.
Lucrările avizate se executa prin grija-administratorului legal al terenului

ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor
din jur i a reţelelor aeriene, defriarea şi scoaterea rădăcinilor a-rborelui se vor
executa pentru evitarea prodLlcerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Prcizăm că dministratoruI Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de

I,giaMDd. Regna Elisabeta nr 47, cad paştal U5l3, sedor 5, Bucureşti, Ramánia



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

Pentru refacęrea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,
aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru
de min. 7 cm şi înălţimę corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unuI
în Iocul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelei i
alte 5exemplare în alvolele rămase iibere din aliniamentul străzii Prelungirea
Ghencea sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr 114/2011 respectând distanţa reglementară faţă
de clădiri şi reţële de utilităţi, în jerioada optimă de plantare din
primăvar&toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. ar[. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor
aiilica 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 se va executaîn regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

- Întocmit,
Insp. Florentina POPESCUi e ex./23.11.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://wjw.pmb.roŢinstitutii/phmaria/đirectii/directia mediWavize arboń in cönsůttarelavize arbod in consultare.ohn), pe data

de

D

DIRECTOR EXECUTIV,
Simoi POPA

1?

Bd. Regna Eíisabeta nr. 41, cod poştal O513. sedor5, Bucureşti, Románia



flľ, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu

Nr.11146/16807641

ĂTRE
Primăria Sectorului 5

Directia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnicä şi Verificare lnvestiţii Ediritare
- Saviciul Adrninistrare Spaţií Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

- Spre ştiinţă

Q - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 1
Str. Prundului nr. 27, sector 5
- Domnul
Str ‘‘ — sectar 5

Referitor ia adresa AES nr. 10387/23.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1680764/14.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11146/15.112018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arborü situaţi în apropierea blocului 1, din str
Prundului nr. 27, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
20.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu

O• modificările şi completările în vigbare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pë teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1ĺ4 a volumului coronamentelor de mari dirhensiuni, cu aplicarea. Iucrărilor

de echilibräre în vederea eliminărü risculůi det trângere şi prăbuşire a-ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc:
-lex Salixsp (salcie)O2Ocm,hlOm - — - -1

Lateral alee intrare bloc: .. .

- 1 ex. Salix sp. (salcie) 020 cm, h lOm
- 1 ex. Populus sp. (plop) O = 60 cm, h = 16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului
coronarnentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
ehminărn r'scului de frângere -şi prăbuş're a rnmurdor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
elirninarea ramurilor uscate -

- —‘ — sr--.- — - - -

--—4- ‚-

191& ZDi3 l S4SÁnM M.paJtÉA
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deterioŕarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. .6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiülui Bucureşti, în perioada de repaus
vegétativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic áI acestora
(cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului). -

Precizăm că administratorul legai al terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior
şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:
respectarea avizului, •respectarea tehnologiei de execuţ]e a tâierilor, În caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009. -

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Tcaletare — 3 ex. arbori -

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana OPA

.p.
t ş' ý> Intocmit,

k::: J Insp. Florentina - Mireiä POPESCU/7

)

29t:Qv îűiB

prezentul aviz a fcst postat pe siče-uI PMB .

(httpi/www.pmb.r&instituti/pńmárI&directii/directia mediWpvize arbod in consultär&aÝize aŕböd in consultare.php), pe data da
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
- ROMANIA

-

lgIS-2ln !ApBAroIM LZElJNÁ

-. -ĐEQ? - -

Nr.1114411680751/ . -

CĂTRE -

- Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Ojjeraţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri. hr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
C - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chlbrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5so
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 29 B, sc.1 — preedinte domnul

Str. nr. 6,sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 10805/02.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1680751/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11144/15.11.2018, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde al blocului 29b, sc.1 ( în solicitare s-a menţionat greit nr. blocului ca
fiind 28b), sector 5, vă facem cunoscút că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 20.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

O conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

- Reducerea Ia 1/4 s voźumului coronamentelor de mari dimensiuni,
cu ap!icä rea Iucrărilor de ech/Iibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflorla cQndiţü rneteo ne(avorabile şLelíminarea ramurilor
uscate:
Spaţiu verde spate bioc, sc. 1:
- 1 ex. Malus domestica (măr) O = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Morussp. (dud)—O=4Ocm,h=12m

-‘;‚.

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O = 20 cm, h = 10 - 12 m

I7-i [lRd Rpninn Fljçnhpţa nr 4t cnd ncstal Q513. sector 5. Bucureşti. Rcmânia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal ai
terenuiui Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidehtelor sau
deteriorarea construcţiUor din jur i a reţelelor aeriene, contorm art 6 pct. 6
din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protěcţie 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 ramuriior uscate, opeŕaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

-

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui să
îI afişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV, .

Simona-Mariana POPA

Întocmît,
Insp. Florentina POPESCU i6 ex./26 .11.2018 O

•

‚..

prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB
(http://w.pmb.roRnstitutii/nńmari&directii/directia mediü/avize arboń in consultare/avize arboń in consultare.php), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cođ poştal G513. sedor 5. Bucűreş. Romăn



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
.

ROMANIA
- - - - - lOlS-2Z11S j ÇÁQaÂnPiM iMPEUNÂ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Directia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
- Serviciu] Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Ediiitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, séctor 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 38
Str:Lereti nr. 4, sector 5

Referitor Iä adresa AES nr. 10784/02.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1680762/14.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11145/15.11.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situaţf în spaţiul verde din faţa blocului 38,
din str. Lereti nr. 4, sęctor 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea etectuată pe teren în data
de 20.11.2018,:sa ínventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 394/2009 privind Normele de protecţie
a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2:
- 1 ex. Tiliasp. (tei) O 25 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari

o dimensiunĄ cu aplicarea iucrărUor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabiĺe şi eliminarea ramurilor uscate
Defriare cu extragerěa rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc scara2:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 14 m — situat Ia aprox. lm faţă de faţada blocului i sistemul
radicular al arborelui afecteäză structura de rezistenţă a acestuia

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luändu-se
măsuri dę prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeribneasttei:

- 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 (pr'măvarăĺtoamnă) pentru a nu fi afectat

echiiibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului -- -

Nr. 111 45/i680762/

Bd. Reqina EUsabeLa nr 47. cod poştal O5l3, sedor5, Bucure, Románia



- defrişarea şi scoaterea rădăciniior arborelui se vor executa pentru evitarea,
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiior pentru plantarea de
materiai dendrolögic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului-este răspunzător de sigąranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar
aplicändu-se sancţiuni conform art. 6, pct, B 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.Ç.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înăiţime corespunzătoare acesfuia1în
funcţie de specie), în spaţiul verde faţă bloc, respectänd distanţa reg]ementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvaral toamna anulul
2019.

La finalizarea iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din caçirul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantăriior în compensare, In caz contrar ę 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, Ia avizierul biocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 1 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. afectează structura de rezistenţă a bĺocuĺui

r7 1.3

prezentul aviza fost postat positeuI PMB
(hltp://www.pmb.roRnstituiii/primari&directii/directia mediufavize a,toń IncmisuItare/avize arbori in consultare.php), pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Jwlariana POPA

oIntocmit, —

Jnsp. Floreńtina iG ex./26.1 1.201 S

-

ia iiBd. Regfna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşű, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1 t DE 2018

•il x%
•e..•

ŔOMÂN IA
i 2018 SĄPOĂTOţ:M MPOEUNĂ

CĂ TRE

S.C. MAI INVESTIŢII SRL

Bucureşti, b-dul Unirii nr. 75, bI. H1, sc. 2, et. 5, ap. 72, sector 3

prin administrator

72

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1671449/17.10.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 10341/18.10.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de

speciafltate pentru un arbore situat în curtea imobilului din b-dul Pieptănari nr 88 A, sectorul

5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 27.11.2018, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Curtea imobilului, colţul stânga spate:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 90 cm, h 20 m — situat Ia mai puţin de 2 m de Iimita de

proprietate, către vecinul de Ia nr. 90, prezintă scorbură deschisă Ia baza (Iatura dinspre

gard), prin care se poate observa Iipsa cilindrului central, cu pericol de prăbuire Ia condiţii

meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarilor Iegali ai terenului, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi

scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr

Nr.1034111 671449!

Bd. Regma Ekabeta ‚w. 47, cod poşlal 05C013. sedo5. Bucweşlŕ. ROm&a

TeI: 021.3055500
hupiknvv.pmbw



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înăiţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de

specie), in curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de

utilităţi, in perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului 2019,

conform angajamentului de plantare nr. 10341/1/04.12.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriicării în teren

a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.

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

Deĺrişare — 1 ex. în deciin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

s. naPOPA

Întocmit,

cons. Bogdan

P/4ex.Ios12.2o18

prezentul aviz a fost pDsiat pe sile-ul PMB

(htto://pmb.rohnstüutiűprimariaĺdirectii/direciia medíulavíze arboń in conşdwre!avize arbori in consultare.php), pe data

4S

Bd. Regk,a EIabeta rw. 47, cod poşlal 050013, sectecs, Bucureşti, RomIa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

i t BEĽ 1Ű1

CĂTRE

ŘOMÂNIA
SÄPÜATOPIM MPOEUNÄ

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeśWaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V 78, sc. 2
Str. Baltagului nr. 1, sector 5
-D-nul
e-mail; - -

Referitor Ia adresa d-nului î
‘

înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1681844/19.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11263/20.11.2018, prin care ne
sesizează existenţa unor copaci rupţi, cazuţi peste autoturisme, pe trotuar pe str. Baltagului
i pe Calea 13 Septembrie1 sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 03.12.20181 s-a constatat faptul că materialul dendrologic afectat a fost
îndepădat, fapt confirmat i de petent în cadrul unei convorbiri telefonice.

Însă, cu aceeai ocazie, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
1. - Reducerea până Ia 1/2 din voĺumui coronamentuiu4 cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare în vederea eliminăńi dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, Ia:
Spaţiul verde bloc V78, Iateral stânga alee acces, str. Baltagului nr. 1:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 20 cm, h 6 m, ce prezintă o arpantă despicată, ruptă,
care atârnă periculos spre stradă.
2. - Reducerea până Ia 1/3 din voiumui coronamentului, cu apiicarea Iucrărflor de echiiibrare
în vederea eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate, ia:
Spaţiul verde bloc din Calea 13 Septembrie nr. 127, în faţa Alpha Bank i a blocului
T3, sc. A:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 40 cm, h 9 m, bitulpinală, ce prezintă o arpantă ruptă.

Nr.11263116818441

Bd. RegW,a Elsabeta nr 47, ‘fll O5l3, sed&5, Bucureşli, ROIn&
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectoruiui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arbustilor (toamnă-primăvară), cu excepţia perioadelor cu îngheţ ia sol, pentru a
nu fi afectat echiflbrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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 emiterü.
Toaletare — 2 ex. arb ori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona:Ma iana POPA
9WLQJe

G

Întocmit,

Cons. Bogdan_ŞCU R ex./05.12.2018

prezentul aviz a fosl postat pe site-uI PMB
(hltp://.pmbrohnstitutiiIphmariaiđirecIjjIdjrecIia mediu/avize arbori in consullareţavize arbori in consultare.nhp), pe data de

o ţ . (

Bd. Regiia Elabeta rw 47, cod poştaIOSOQlŞ, sedor5, Bucure$L Româia

TeI: 021.305.55.00 11Ł 4015
httpilwm,.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

• .. .

ŘOMÂNIA
19]$ ?ÔIalsApEĂTn:M IMrrnEUNA

Nr.11264/16819301 i t OEQ 2Ü1

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibńturi nr. 9-11, sector 5
ofIiceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M4
os. Alexandria nr. 106, sector 5
-D-nul' - ‘ l

e-mail:

-
‘

Ir

Referitor Ia adresa d-nului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1681930/19.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11264/20.11.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arbu$U situaţi în spaţiul verde aI blocului M4, din
os. Alexandria nr. 106, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 03.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modiflcările şi completările în vigoare şi H.CG.M.B. 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

- Reducerea ramurflor dinspre alee pentru a face posibilă circulaţia pietonală în condiţii de
siguranţă, cu aplicarea iucrăriior de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţi meteo neĺavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate, respectiv
ancorarea exemplarelor înclinate spre alee

Spaţiul verde bioc M4, Iateral stânga alee acces, os. Alexandria nr. 106:
- 16 ex. Thuja sp. (tuia) e 8 - 15 cm, h 3-6 m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenuluiPrimăria

Sectorului 5, evacuándu-se masa )emnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arbustilor (toamnă-primăvară), cu excepţia perioadelor cu îngheţ Ia sol, pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului).

d. Regkia EIabeta r 47, cod poşlal 050013, sector 5, Buaimşti, Româia
te!: 021.30555.00
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului1 respectarea tehnologíei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art, 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
ToaIelare — 16 ex. arbuti

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA

Întocmit

Cons. Bogdan POPESpexJo5.122ola

G

prezenlul aviz a fDst pcstat pe siţe-uI PMB
ĺhflpJMvw.pmbr&insIiiuIiVpńmańaid5rectiWdirecta mediwavize

Bď Rewla EIaba rw. 47, wd poştaiOSOOl3. sed&5, ianşti. Romáia

Tel: 02130555.00 t. 4015
htlp ĺNnwi.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;:ş.::j.

Direcţia de Mediu
POMAN IA
1816 2018! sÄĺ.sAo :jIMC UN

1 t OEQ 2018

CĂTRE

ADMINISTRATIA FONDULUI 1MOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:

- D-na —S.C.

e-mail: z N

o
Referitor Ia adresa S.C. Gema Auto Trans SRL, prin d-na F

înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1683197/22.11.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.

11368/23.11.2018, prin care ne soiicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra unui arbore situat în curtea imobilului din intr. Costache Negri nr. 2, sectorul 5, vă

facem cunoscut că Ia verifIcarea efectuată pe teren în data de 03.12.2018 s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea

şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completărśle

ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, avizăm

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului nr. 2 din intr. Costache Negri:

- 1 ex. Picea sp. (molid) O 30 cm, h 12 m situat în coiţul din stânga aI curţii, uscat 100%,

inclinat Ia 35° spre clădirelcurte, imbracat în iedera, cu scoarţă exfoliată, vârf exfoliat i putred,

prezintă risc major de prăbuire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI imobilului, A.F.I.,

in regim de urgenţă, evacuându-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a

reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

Bd. Regëia Ekabola rw 47. cod poşlal 050013, sector 5, Bucureşii. Româi,a
TeI: 021305.55.00
httpINnM.pmbm

11368116831971



producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţíei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, AFI are obligaţia plantării a unui arbore tânăr cu

balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă

de clădiri şi reţele de utilităţi, in perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului

2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare. ĺn caz contrar se vor aplica sancţiuni conĹ art, 4 din acetaşi act

normativ.

Prezentui aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerui Cuiturii

conform Legii nr. 42212001 privinđ protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare (arborele este situat în zona protejată Cotroceni).

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

Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRE$WR2\kTIV

Si jnrMariana1QPA

Intocmit,

Cons. Bodan7CU,5 exIO5.12.2018

prezentul aviz a fast postat pa site-uI PMB
(http:JIDmbro)instituliĹ'pńmad&direcbiIdirectia mediulavize arbori in consuflar&avîze arboń in consultarephp), pe dala
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .:9.%.'..

Direcţia de Mediu - i •‘

ROMANIA
- -- flS ::;r

Nr.ä155 - 52/1619451/ 17 OEQ 20i8 —

:‚:Ą;. CĂTRE -

Primăria Sectorului5
Direcţia Generală Qperaţiuni - Direcţia Tehnícă şi Verificare Investiţii FdWitare

Serviciul Administrare Spţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5 -

Spre ştiinţă: - -

- Amenajare Ediiitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5so

Referitor la adresa AES nr 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită

*

prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate in teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 2461ĺ1327802116.07.2015 situat în parculetul — Iateral
scoată din str. Constantin Anastasiu nr 6, sector 5, pentru care conform Legii nr. 2412007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, HC.G.MB. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HC.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniameńt din
Municipiul Bucureşti, reavizăm

-

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor În vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate:

O Părcuieţ - scuar situat în iateralul coIi:
- 12 ex. Gladitza sp. (glădiţă) e 20 - 50 cm, h 8 - 14m
- 8 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h lOm

8ex.Âuersp.(arţaO30760cm, h 10- 14m
3 t Adeŕ sp. (aar)O 20 --50c, h 10 - 14m — cu arpante putrede i uscate

- reducerea ia 1/2 din vo!umuI coronamenteior de mari dimensiuni,- cu apĺicarea- Iucrăriler
de echilibrare .a coronarnentelor în vederea eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi ehminarea ramurilor uscate

- Defrisare cu extragerea rădăcinilor:
• Părcukţ - scuar situat în Intcralul coIi, în a!iniament strada! vis.a vis de nr. 9: -

- 1 ex. trunchi Acer sp. (arţar) O 60 cm, h 3 m— cu scorbură profundă Ia aproximativ
lm pe trunchi, cu Iipsă cilindrul centraí

Lucrăr'Ie avizte se vor exec!lta prin grija adminisiratorului Iegal al terenulL'l Frimăria
-

Sectorului 5, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a ěccidentelor sau deteriorarea construcţulor din jur şi a reţelelor
aenene, astfel — - -

Le.iiľE&Begin Elisabeta nr. 47, cod paştal O5C()13 sector 5, Bucureş. Riánia



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 spţiilor verzi de peteritoriul Municipiului Bu&ureşti,

în perioada de repaus, vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiuiíe ce se

poate exeöuta în orice perioadă a anului
- delrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evepimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

mätěriąl dendrologid1ânăr.
Precizăm cäadministratorul.legal al terenului óste ršspunzătorde siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în•- zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie: a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2909.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru deĺŕişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.CGM.B. 114/2011,. aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trundhiuluL de min. 7 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în alveola ramasă liberă după

extragerea rădăcinilor arborelui în declin biologic i ď ex. în alveolelé Iibere din cartiewl

Pieptănari, respectând distanţa regleméntară faţă dé clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din primăvara! toamna anuluř 2019.

La finalizarea lucrărilor de pIanare conf. ań. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi acf
normativ. -

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară

2019.
Toaletare — 31 ex. arbori
Defriare — 1 ex. arbore în decĺin biologic

DIRECTOREPUTIV, c
simona-ąg3iP A

• :1Y%Ş:.
Întocmit,

-
- Insp. Florentina POPESCU ‚ s ex./06.1 2:2018 -

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB OLOZ 330 7 L
(httpiĺwww.pmb.roľinstitutHřprimariaidirectií/ďirectia mediwavize arbod in consultare/avize arbori n consultare.,hp), pe data de

Sd. Regna Elisabeta nr. 47, ćcd poştal 050013. sector5, Sucureşti, Rcmánia



CĂTRE
-

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veficare investiţiLEdilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcurî -

Str, Fabrica de Chibdturinr.9 -11, sector 5 . -

Spre giinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro -

-Asociaţia de proprietari bloc 89, sc. 1
Str. Ion Creangă nr. 6B, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunié octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 158011319530104.06.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului 89, sc.1 din str. Ion Creangă nr. 6 B, sector 5, pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementärea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, HC.G.MB. 304/2009 privind Normele de protecţie a

Q spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm
Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare a čQronamentelor în vedereä eüminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi ehminarea ramunlor uscate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 3155 - 5311619451/ 77 DEC. 2ib

j

; :‘r.\'V'

ŔOMÂN IA
nl2Dz3; iSDo zcanai

• - — Spaţiul verde
-lex.
-3ex.

1 ex.
-2ęx.

Spaţiu! v&rde
- 8 ex.

faţă bioc, sc. 1:
Celtis sp. (sâmbovina) 0 2Ocm, h lOm
Tiija sp(tei) 0 30 -“4Ocm, h 14m
Ailanthus sp. (fais oţetar) 01 Bcm, h î Om
Juglans sp. (nuc) O 25cm, h 10 - 12 m
Iateral b!oc, sc. 1, spre str. L Creangă:
Tilia sp.(tei) 0 25 - 35cm, h 14 -16m

- 1 ex. Juglans sp.
Spaţiui verde spate bloc,

- 3 ex. Tilia sp.(tei)
Spaţiul verde Iaterai bloc,

- 3 ex. Tilia sp.(tei)

(nuc) O 2Ocm, hlÖ m
sc.1:
030 - 4Ocm, h 14 - 16m
sc. 1, spre ooa!ă:
030 - 4Ocm, h 14 -16m

-

-

i-a iIBd, flegina E)sabeta nr. 47, cod poştal 05W13. seclor5, Bucureşti, Hománia



- 1 ex. Jug)ans sp. (nuc) O 3Ocm, h 14 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 35cm, h 10 m

Menţionărn ci soluţionarea problemelor .generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va Jace conform prevederilor adręsei
9370124.09.2018 emisă de Direcţia de MSdiu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuähdu-se masa Iernnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsüri de prevenire. a accidenteloř sau deteriorarea contrucţUIor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexál Ia H.C.G.M.Bńr. 304/2009 pr[vind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiűlüi Bucureşti, în perioada de iepaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat ećhilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perîoadă a
anului).

Prd'bizăm că admjnistratorul Ieg& al terenului este răspunzätor de siguranţa bununlor
şi a persoanelor în zona operaţiuniloŕ, supraveghërea. execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cęstuia, respectarea tehnologiei dę execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-są,sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
- Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară
2019.

Toaletare — 24 ex. arbori

Întocmit,
Insp. FIorentina POPESCU /6 nx./Q&12.2018 O

t4

prezentui aviz a fost postat pe site-uI PMB r
(http:/Aw.pmb.rofinstituiiUpdmad&directii/directia mediu/avize attoń in consultarWauize prboń in consultare.php), pe daLa de

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Erisabeta nr. 47, ccłi poştal 0E13ector5, Bucureşti. Románia IůJiI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI il .‘t::.2::.
ItI t

Direcţia de Mediu
- -

-

Nr 3155- 541161e451; 17 EQ2U: -

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agremęnt Bucureşti

-ť Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. BB, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcua Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Vérificare Investiţii

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre.ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str: Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Institutul Naţional de Statistică
B-dul Libertăţii nr.16, sectors

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20fl42018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
-1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verifiçate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat

materialul dendrologic đin avizul 1657/1320384/25.06.2015 situat în spaţiul verde din jurul
Institutului de Statistică - B-dui Libertăţii nr 16, sector 5, pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administraréa spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a

O spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm
Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din voiumuí coronamenteior de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminârü riscului de frângere şi
präbuşire a ramunlor Ia condiţii meteo nefavoabiIe şi ehminarea ramurilor uscate
Platbanda de a!iniament faţă inititut: -.

- 9 ex:Tilia sp.(tei) O 18 -2Ocm, h 6 - Bm
Platbanda de aliniament Iatera! inst!tut, spre str. Naţiunfle Unite:

- l2ex.Tiliaspjtei)018- 35cm,h6-12m . . . - ....

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm)O 3Ocm, h 1Dm - •hL--
-.‘ —

- 1 ex. Mows sp. tritulpinal (dud) O 15 - 25 cm, h 6 -Bm - .

. .

Intrarea spre parcare, în spateÍe institutului: -.

- 4 ex. Populus p.(pIop' O 25: lBcm, h 8 - JOm - Reducerea Ia 1/2 din voiumuf
cotonarnemeior de mari úiřnensiuni, cu aplicarea Iucrărflór de échilibrare a cornnamentelor
în vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramuriior uscate

ŔOMÂN IA

Edilitare

1

—

t

ia iiRd. Regina ElisabeĹa nr 47, cod poşţal O5c6lS. ssctor5, Bucureşti, Rcmănia _ .



Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face cońform prevederilor adresei
9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

-

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegai aI terenului ALPAB/
Frimăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a. accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privinď
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de

sepaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrui blologic-aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune cë se poate executa în orice
perioadă a ánului).

Pracizărn că administratorui iegaîa] terenuiui este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor; prMnd:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cëstuia, respectarea 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. -. - -

Prezentui aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară
2019. O

Toaletare — 27 ex. arbori
. -

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/7 ex/D6.12.201B

-:--.- - --- t -

prezentul avlz a Iost postatţe sile-ul PMB - -

(httpi/wwwpmbroľinstitutiifprimari&directiildirectia mediulavize arboń in consultarelavize arbori -in consultarephp), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pc!taI 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmánia I I



Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care
se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
verificaťe în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant
AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul
6411130585108.052015 situat în spaţiul verde din faţa blocului V83, sc. 1-2 din
Aleea Botorani nr. 6, sector 5, pentru care cońform Legii nr. 24/2007 privind

O reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm:

- ToaIetare:. . - . -

:Spaţiul verde faţă blőc, sc. 1-2:
- 2 ex. Salix-sp.(salcie) O 30 — 35 cm, h 12 - i4m - Reducerea Ia 114

-• din voIumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate -

Menţionăm că solutionarea problemelor generate de- arborii cae
necesitä iucrâri de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform
prevederilor adresei 9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

-

. Elisabeta nr. 47. ccd cctaI O513. sector 5. Bucureşü. România

Í: _ _ ____
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ţ'e

Direcţia de Mediu .

.

-. .

.: ‚ĄOMANIA
— .

- --- r -

Nr 3155 - 55/1619451! 37.QEC 2Qţb
r —

¶

- i- t__

- -

- ;J,

CĂTRE
Primăria Sectorului 5 -2

Direcţia Generală Operaţiuni; Direcţia Tehnică şi verificare
Sewiciul Administraŕe Spaţii verzi şi Parcuri -

- Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
¶ -.-—

Investiţii Edilitare

-- -:

4'-

r

Spre ştiinţă:
- Amenajare-Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V83
Aleea Botorani nr6, sector 5

Iůei-iI



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal a)
ternuIui Primăria Sectorului 5, evacuându--śe masa Iemnoasăpentru a nu
bloca căile de acces,!Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform ar[. 6 pct. 6

-Ş 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 (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriloŕ uscate, operaţiune ce se
poate éxecuta în orice perioadă a anului).

Precizăm că adminiśtratorui legal al terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei. 4ucrăriIr, -prMnd: respećtarea avizului şi execuţia în termen a
cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-śe saî-iöţiuni conform art 6, pt 8 din Anexa nr. 1 Iak. C.G.M.B. nr.
304/2009.

- Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie,
primăvară 2019.

Toaletare — 2 ex. arbori

DIRECTQR EXECUTIV, -•

Simona- aPQPA -

o
Intocmit,

-insp..Florentina PQPESCUr6o/os12.2o18

‘ł-ő
-

-

- _•;____• --

—-

-t

0-

- -

prezentul aviz a fosi;ostat pe site-uI PMB - — - -

(hitp://www.pmbrjjnstjtutjj/primań&direcJiiIdIrectIa mediWavize arbon in consultareţav,ze arbon n cuhanąpe datade J 1Df

IiGd. Regina Ehsabeta nr. 47, cad pcştI 0S0013. sector 5, Bucureşti, România
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flfl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1 ..t:..::.:;•..
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Dîrecţia de Mediu -

-

- - ROMANIA.
‚g1r3 jM='J

r Nr. 3155 - 56I16i9Vt& 17. DEQ 2Ü8 - - - - -

CĂTRE
- Primăria Sectorului 5

-

Direcţia Generală Operaţiuni-- Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare -

-

- SeMciuj Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri -

- Str, Fabrica de Ch]brituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

Q - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, secior 5
office@aes5.ro
-Asöciaţia de proprietari bloc 104, sc. 1
Str. Bârcă nr. 28, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 401511341121/14.09.2015 situat în spaţiul verde aI

— - blocului 104, sc.1, Ioc de parcare nr. 4, din str. Bârcă nr. 28, sector 5, pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind regleřnentarea şi administrárea spaţiilor verzi din intravilanul

• Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 3Q4/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

O Toaletare:
în dreptul Iocului de parcare nr. 4:

- 2 ex. Acer sp. (arţar O 2Ocm, h 10 - 12m Reducerea Ia 1/4 din volumul
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor
în vëderea elimiňărü riscului de frângere şi prăbuşire a rarnurilor Ia condiţii meteo

L : - nefavorabile şi eflminarea ramurflör
-

- --:
- Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arboľii tare necesită

Iucrăŕi

de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
-

9370/24.09.201 8 emisă -de Direcţia de Mediu. - --- -

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evhcuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de accës, Iuându-se'
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

- aeriene, conform a. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30A/2009 privind Normele de
protecţie a &paţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

iT vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectatechilibrul biologic ąI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioądă a

t anului)

L -

-lľaLIIBd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal O5l3, seclor5, Bucureşi, Rcmănia



Precizăm că adminístratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în• zona operţiuniIor, upravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizulüi-şiexecuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară
2019.

Toaletare —2 ex. arbori -

DIRECTOR EXECUTIV, -

Simona-Mari A

Intocmit,
insp. Florentina POPESCU i6 ox./0612201 8

- -

o

--

!_—.‘ť'-,-.

--z,._._-

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ą n
(bttp://www.pmb.ro/institutiWpdmaraJdirecţii/directia mediuiavize arbod in consuitarWavize arbori in consultare.php), pe dataldi.Q.' -

Bd. ReginaEflsabeta nr. 47, cod poştal 050013, secir5, Bucureşu, Románia I i S



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI :••••.

Direcţia de Mediu

Nr. 3155 - 57/16194511 17. EĽ 2\8

CĂTRE
Primăria Sectorului5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str,
Fabrica de Chibrituri nr.9 -1 1, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

- Str. Fabricá de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

O obice@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc M 127
Str. Sold. Ilie Mihail nr. 1, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologŕc din avizul 1945I1322811/18.06.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului M 127 đin str. Sold. IIie Mihail nr. 1, sector 5, péntru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

O Iucrăriíor de echilibrare a coronamentelor în vederea eĺiminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurUor uscate
Spaţiui verde faţă bloc:
- 1 ex. Acersp. (arţar)025cm, h lOm
- i ex.Juglanssp.(nuc) O=3Ocm,h=12m :. .-

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 20 cm, h = 12 m
ex. Populus sp. (plop) 0 = 80 cm, h = 14 m - Reducerea Ia 1/2 din volumul

• -‘ coronameniului dë mari dimensiuni, cű aplicarea Iucrărilor de echilibräre a coronamenteior
în vederea eliminărü riscuiui de frângere şĹ prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabUe şi eliminarea rarnurilor uscate
- 2 ex. pomifrucuferi 015 - 20 cm, h 8 - 1O m
Spaţiul verde spate bloc:

1 •ex. Populus sp. (plop) O = 50 cm, h = 16 m - Reducerea Ia 1/2 din volumul
coronamentulw de mari dimensiuni, cu aphcarea !ucrănlor de echilĺbrare a coronamentelor
în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eIiminarea ramurilor uscate
- 3ex.pomtfructiferi 015-2Ocm,h8-lOm

IaiiłBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal O5l 3, sectcr 5, Bucureşd, România



Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.09.201 8 emisă de Direcţia de Mediu. -

Lúcrădle avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aIterenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca tăile de.acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia HĽ.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
prqtecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvarătoamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilör uscate, operäţiune ce se poate executa în orice períoadă a
anulůi).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător desiguranţa bunurilor
şi a. persoanelor în ona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în terrnen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăiěrllor, în caz contrar aplicându-se sancţiuńi conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009. - -

Prezentul aviz se va executa în prirna perioada optima de—execuţie, primăvară
2019.

Toaletare—lOex.arbori O

DIRECTOR EXEGUTIV,
Simona-iwrmna POPA

ĺĺďjţÄL
Intocmit,

Insp. Florentina POPESCU i 6 ex./06.12.2018

?

prezentul aviz a făst pos(at pe site-uI PMW
(http://www.pmb.rohnstitutii/primaria/directii/directia meiuIavize arboh in consultare/avize arbcri in consultare.php), pe datal!Ł.UEQ J

%•Lfl4

Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod pcştal O5l 3, seclór 5, BucureşH, Rcmâna J l



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 11ţş..;::.

Direcţia de Mediu i
-

Nr. 3155 _58íi6ig4sií1ZÜEQîą_.

CĂTRE .• L

-

- - -- Primăria Sectorului 5 -

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitarě
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nrS -11, sector 5

$ ? ?

• . .d--:É•'. . -

L - Spreştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oftice @aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 120
Str. Bârnova nr.1 1, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018; prin care
se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
verificate în teren în períoada iunie - octombríe impreună cu un reprezentant
AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul
3687 — poz. 20/1338282128.09.2015 situat în spaţiul verde din spatele blocului
M120 din str. Bârnova nr. 11, sector 5, pentru care contorm Legü nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor-verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuregi, reavizăm : -

Toaletare:
Spaţîui verde spate b!oc: -

1 ex. Robinia sp.(salcârn) O 50 cŕn, h 14m - Reducerea Ia'1ĺ4 din
volumui coronamentului de mari dime'nsiuni, cu aplicarea Iucrărflor de
echíflbrare a coronamentelor- în vederea eliminărü risculuk de frângere şi
prăbüşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurfldr

- :‘ uscate -

- Meňţionăŕi că soluţionarea probiemelor generate de arborii care
necesită Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform
prevederilor adresei 9370I2t09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

nr

L 41ĽBd. Reqina Elisabeta nr 47, cođ poştal 050013, sector 5. Bucureşu, România



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al
terenului Primria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se rňăsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa i Ia H.C.G.M.B..nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pa. tęritoriul Municipiului Bucureşti, în perioadade repaus
vegetativ a ałborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului). —.

Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor îň zona'- operaţiunilor, supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a
cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform aŕt. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie,
primăvară 2019.

To&etare — 1 ex. arbore
f

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mať POPA

G%PlUL,

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU'e

-

‘: tt -

prezenlul aviz a iost posiat pe s[te-uI PMB -

(hUpJ/ww.pmbroľinstitutji/rimariaJdirectii/diręctia mediu/avize arbod in consultareĺavize -arbori in consultare.php), pe daiaj1e2.0
-

Dd. Regina Elisabeta nr. 47. cod pcştal O513, sedcr5, Bucureşů, Ramánia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .j1,ţş.j

\W
Direcţia de Mediu

¶

-. -. .
POMÂNIA

Nr. 3155- 59/1619451! 17. DEQ 2Đ8

CĂTRE
Prímăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni --Dirëcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri r

ť Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

- . Spre ştiinţă:

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 33, sc.1
Str. Buzoieni nr.14, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 31 55/27.04.201 8, prin care
se solicită prelungirea a 199 :avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant
AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul
3687 — poz. 1011338282/28.09.2015 situat în spaţiul vërde din spatele blocului
M33, sc. 1, din str. Buzoieni nr. 14, sector 5, pentru care conform Legii nr.

O 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, çu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Buçureşti,reavizăm:

Toaletare:.. -

Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu - -

aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor in vederea elimiňărü
riscului de frângere şi prăbůşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

? eümina rea ramurilor
Spaţiui verde faţă bloc, sa 1: -

- 1 nx. Gleditsia sp. Tritulpinală (glădiţă) 012 - 15cm, h 10-12 m'
- 1 ex.Jugianssp. (nuc)O3Ocm, hlOm
- lex.Tiliasp.(tei)O3Ocm,hl2m .:

-.

Dd. Regina Elisabeta nF. 47, c&I a4tai O5l 3, sectar 5, BucureşU, România
. : ţ [ _ . .. -.



Spaţiui verde spate bloc:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin ) 030-40 cm, h 14 - 16 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasi ) 0 30-40 cm, h 14 - 16 m
- 1 ex.Acer sp: (a ţar0 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 025 cm, h 10 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care
necesită Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform
preveđerilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu. - -

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal aI
terenului Primăria Sectorülui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi ä reţeleior-aeriene, conform .art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor ‘(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI. acestorajcu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie,
- primăvară 2019.

Toaletare — 9 ex. arbori . -

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian; O

7

Întocmit,
. Insp. Florentina POPESCU i 6 ex,O6:12.2018

12C

prezentul aviz a fost postat pe siteuI PMB
-

(hJ/mbsoľinstiWiii/pdmań&directii/ďrtia.

mediu/avize aWod iwconsutmavize aoń fn consullareohp), pe data dtZ.ÜEQ %

1i iľ-

-
Bd: ReginaEIibeť nr. 47, ccd pcştal O513, sector 5, Bucureşti, Rumänia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUŁ BUCUREŞTI 11.

Direcţia de Mediu
POMANIA

J l & & rj&

Nr. 3155
-

6Oĺ1619451í
7. OEĽ 20'B

CĂTRE
Primăria Sectoruluí5 - -.

- ţ- Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii3Verzi şi Parcuń

-

- Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care
se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
verifícate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant
AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul
3687 — poz. 3/1338282/28.09.2015 situat în spaţiul verde din spatele blocului
19 din str. Caporal Preda nr.1, sector 5, pentru care conform Legii nr.
2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009

O privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, reavizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde faţă b!oc, sa 1:

r - - i ex Ulmus sp. bitulpinäl (ulm ) O 20 - 40 cm, h 14-16
reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, ou aplicarea
kicrărilor de echihbrare a coronamenté!or în vederea ‘ ehminăni riscului de
frângere şi prăbuşire a ramuriíor Ia côndiţü meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate

r .
- Menţionăm

spstele bioculuî
aviz, se va face
Direcţia de Mediu.

-- -4

1-.

f
&

Spre ştiinţă
-

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

floffićë@aes5so
- Asociaţia de proprietari a blocului 19
Str. Caporal Preda nr.1, sector 5

r --

că soluţionarea problemelor generate de arbórii din
care necesită k'crări de toeletare. necuorinşi în acest
contorm preederiIor adresei 9370/24.09.2018 emisă

IaiuBd. Rěgîna Elisabeta nr 47. cod poştal O5l3. scctor5. Butureşü. Romănia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal ai
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-semasa iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces,. Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor đin 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 teťitoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrui
biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executaîn oricó perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea
execuţiei iucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a
cestuia, respectarea. tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr
304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie,
primăvară 2019.

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

*
. Întocmit,

Insp. Florentrna POPESCU,6

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://wpmb.rofinstitutWprimari&directii/direcfla. mediu/avize arboń in consultarelavize aiboii in. consuQare.php), pe dalafS.ĐEL 21

Bd. Regina Eűsabta nr. 47, cod poşta 05l3, sector 5, Bucureşf, Romănia I i I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1jţi:;;
Direcţia de Mediu

ROMANIA
- -

1 .1e Lfla' EU'

Nr. 3155
-

61116194511J7 OEQ 2OB

CĂTRE,
Primăria Séctorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificre Investiţfl Edilitare
SeMciul Administrare Spaii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amehajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 20
Str. Soldat Popa nr. 46, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3369/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
119451/26.O4.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat

materialul dendrologic din avizul 182711321832/05.06.2015 situat în spaţiul verde - spate
bloc nr. 20 din str. Soldat Popa nr. 46, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm -

Toaletare:

O Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiun4 cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurUor Ia condíţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate:
Spaţiw verde spate bioc, spre str. Ion -Cândea nr. 9:

- 10 ex. pomifructiferi O 20—SOcm, h 5 - lOm
- 1 ex. Motus sp.(dud) O 35 cm, h 12m

- Menţionăm că soluţiönarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz se va face confor&i prevederilor adresei

9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Međiu.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aľterenului Primăria

Sectorului 5, evacuändu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

‘- măsuri de preveňire a accidente!or sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

ariene, conform art. 6 nct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr. A04/2009 privind Normele de

pratecţie & spaţlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus 7
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminădi ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anuluO.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47 ccd poştal O5l 3, sectar 5, Bucureşti, Rcmâna lľđI aII



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuritor
şi a persoanelor îrr zona operaţiunilor, supravegherea ëxecuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respeotarea tehnologiei de execuţie ą
tăierilor, în caz contrar ap!icându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
I{C.G.M.B. nr. 304/2009. -

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optirna de execuţie din toamnă
2018 — primăvară 2019.

Toaletare — 11 ex. arbori

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

(f DIREcr,

Întocmit,
Insp. Florentina í 6 exJO6.1 2.2018

--4

o

prezentul avz a fost postat pe siteuI PMB
(http:u/www.nmbrorlnstitutii/Qrimari&directii/directia mediu/avfze arbori in consultare/avize a'bori in consultare.php), pe dat1

Bd. Regina Ehsabeta nr 47, cod poştal O13, sectnr 5, Bucumşt, România



Spre ştiinţă;

C - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 3 B
Str. Caporal Ilina nr. 5, sector 5

Řeferitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia F.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care
se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un.reprezentant
AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat rnaterialul dendrologic din avizul
402311341142115.09.2015 situat în spaţiul verde aI blocului 3 B din str.
Caporal llina nr. 5, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

O 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, reavizăm

Toaletare: -

Spaţiul verde b!oc: -‘:: -

..

- 2 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar) O 25 — 30 cm, h 10 - 12m Reducerea :
Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, -cu aplicarea iućrărilor
de echilibrare a coronamehtelor în vederea elimínărfl riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor /a condiţü meteő nefavorabi/e şi eliminarea ramurflor

r

uscate
Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care

necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform
prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia d&Mediu.

Ii aM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1jţş.;
Direcţia de Mediu

ROMANIA
-- -

r
-

-Nr 3155-62I161g451IJ7OjCÜ

: CATRE
Primăria Sectorului 5

Directia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehničă şi Verificare lnvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Dd. Regna Elisabeta nr. 47, ccd paştal 05C013, seclar 5, Bucureşti. RDmána



Lucrările avizate se voŕ executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iu&idu-se măsuri•de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţélelor 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 repaús
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru ą nu fi ‘afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţřune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a
cestuia, respectarea- tehńolőgiei de execuţie a tăierilor, În caz contrar
aplicându-se sancţiuni conformat 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.Q.G.M.B. nr...
304/2009. O

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie,
primăvară 2019.

Toaletare — 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M OPA

Întocmit,
•

•

Insp. Flôrentina POPESCU/6 ex/06.12.2018

prezentul aviz a fosj postat pe siteuI PMB •

(http:flwww.mb.ro,9nsHtutiiIprimariaJdírectii/direcfla mediu/avize arbod in consiamÍavize arbcri in consultare.bhp), pe đata *1.ÜEi. 1Ü\U

Bd. flegina Elisabeta nr. 47 cad poştal 050013, sector 5, Bucureşu, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1,2\:2Z?..

Direcţia de Mediu
POMANIA

-

- l E1 & 2 & S.Â*7DM flprJ,Ä

Nr. 3155 - 63/1619451/ ĐEQ 2O

CĂTRE

-

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direčţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

S
. .*t-' .‘W4 Itj

Spre ştiinţă: -

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str., Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5. ro

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1619451/26.04.2018

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care
se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu, un reprezentant
AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul
1722/1320964/05.06.2015 situat în domeniu public din Iângă imobilul cu nr. 6
str. Sapienţei, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele

C de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm:
Toaletare:

Spaţiul verde dreapta bloc:
- 1 ex.Morus sp.(dud) 020 cm, h 14 m Reducerea Ia 1/4 din volumul

- coronamentului de mari dimensiuni, cu aphcarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor în vederea eliminăru nscului de frângere şi prăbuşire a

Ĺr ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate
r

Menţ!onăm că soluţionarea problemelor generate de arboni care
r necesită lucrări de Ĺoaletare, necupnnşi în acest aviz, de Ia această

Iocaţie, se va face conform prevedenlor adresei 9370/24092018 emisă
de Direcţia de Mediu.

Bd. flegina Elisabeta nr 47, cod poştal O5l3, sector 5, BucureşE, Românŕa I4ei



• Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenuĺui Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa ]emnoasă pentru a nu

* -

-. -bIoca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteIor sau
deterioraŕea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6
din Anexa- i Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bučureşti, în përioada dę repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) penŁru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriloruscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratdrul Iěgal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea

4.
execuţiei IucrăriIor, privind: respectarea avizului- şi execuţia în termęn -a
cestuia, respectarëa tehnologiei de execuţie a tăierilor, ‘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 ešte valabil numai însoţit de avizul emis de
Ministerul Culturii conform Legii nr. 42212001 privind protejarea
Monumentelor Istorice cu completările şi modificările iilterioare.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie,
primăvară 2019.

Toaletare — 1 ex. arbore -

4 fl 3 -- 3 - -

*

- Întocmit,
lnsp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

D

prezsntul aviz a fost postat ps site-uI PMB
(htto://www.Dmb.roľĺnstitutii/DrimarWdirectii/directia mediu/avize

1ZDEC. 201B
arböd in ccnsuhárelavize arbo,i in consultave.php), pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- a POPA

Rd. Regina Etsabela nr47. cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, România IłI'%I JiI
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Nr 315564Í161945i'17DEQ2B
-- -z -

CĂTRE -

-Primăria- Sectorului 5
Direcţia Gënerală Opraţiuni - Direcţia Tehnic şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Ądministrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

• -c ţ

Spre ştiinţă:

Q - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5so -

- Asociaţia đe proprietari a blocului V 86
Str. Mihail Sebastian nr.110, sector5
- Asociaţiade proprietari a blocului V 90
Str, Erou George Cristian Stanciu nr.3, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care
se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant
AES, vă facem cunoscut că s-ä reinventariat materialul dendrologic din avizul

O 4021/1341138/14.09.2015 situat în spaţiul verde aI blocurilor V86 i V 90 din
str. Mihail Sebastian nr.1 1O i str, Erou George Cristian Stanciu nr, 3 sector
5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi -

admintstrarea spaţiilor verzi din intraviInuI localităţilçr, cu modificările şi
coňipletările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009priviríď Nbrmé[e.de protecţie a
spaHIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm:

Toaletare: -

-:- -

Spaţiui verde spate bloc V 90, sc. 4:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü
riscului de frângere şi orăbusire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eflminarea ramurflor uscate: - --

- 1 ex. Ailanthussp. (falsoţetar)O3Ocm, h 14m --

- 1 ex Tiflasp (tei)O3Ocm1hl2m .‚

______________

RçI Rnninn Fkçqhpta nr 47 rnd nnstal Ü51l3 sednr5 Bucuresü Rcman:a — J J&j J

— -



• .?‘t •i:.ťi.4

r ••
•...i,.

Spaţiui verde spate bloc V 86, în apropierea punctuluí termic:
Reducerea Ia 1/4 din înăltimea coronamentelor de mari dimensiunĄ cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărű
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condíţű metéo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate: -:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 3Ocm, h 14 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 020 cm, h12 m -

i Menţionăm că—soluţionarea problemelor generate de arborii care
• necesită Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform

prevederilor adresei 9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.
Łucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal a]

terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru ani
bloca cătle de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteor śau
deteriorarea construcţiiior 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 protecţiö a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrur
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de
śiguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a

• cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, încaz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.nr.
304/20Q9.

Prezentul aviz .se va executa în prima perioada optima de execiiţief
primăvară 2019.

Toaletare — 4 ex. arbori •

DIRECTQREXECUTIV,
i Simońa-MajJanaPQPA -

DEflqr%, .J
Intocmit,

Insp. Fiorentina POPESCU'6

prezentul aviz a fosl postat pe site-uI PM •

(http://wwwpmb.roňnstiIutii/primariaídirectii/dreçUamedju!avize azbod in tsu1tareIavizearbod in consultare.php), pe data
d.z.UEQ 201b

- :-:

edAeginaEsabe,a nr.47ccdpcştalo5cOĺa,sedar5 Bucureşu. Româna I 4t'% l l



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
!(. ;t'- - - —

Direcţia de Mediu - -.

1r

__ _ __Ą2i&!jĄ

( Nr.3155-65I1619451I170Ec 2B —

CĂTRE
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBIUAR

Bd. Regina Elisabeta nr 16, Sectorul3

Spre ştiinţă -

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office@aes5so
- Asociaţia de proprietari a blocului AB
Str. gen. Ion Dragalina nr, 34 sector 5

Referitor la adresa AES nr 3389/20.04.2018, mnregistrată Ia P.M.B cu nr
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificatë în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizui 4520/1344596107.10.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului AB din str. gen. Ion Dragalina nr. 31, sector 5, pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, tu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.MB. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm -

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

IucrărUor de echilibrare a coronamentelor în vederea eĺiminărü nscului de frângere şi

Q prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:
Spaţiul verde curte interioară:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h lOm

-lBex. PomfructiferO2o-4Ocm,h4-8m

- - -
1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) 050 - 6Ocm, h 12 - 14m

Spaţiu! verde intrare bloc A: -

- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 40, h 12m
• Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiuî Iegal aI terenului,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia HC.GM.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a—
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
rboriIor (primăvară-toamnă) oentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu
excepţia eliminarii ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

- -

-‘_‘ .ďt,S%ł. r -

Bd Regina Elisabeta nr 47 cod pcşlal 050013, sectcr 5, Bucureşt,, Rnmania J. — I .- — I



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului eśte řăspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind;
respectarea avizuiui şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehńologiei dě éxecuţie 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.

Prezentul avir se va executa in prima perioada optima de execuţie, primăvară
2019.

- Toaletare—21 ex. arbori

DIHECTOR E IV,• ‚c j
Simona- ana A

‘0Mţ4iP'
*

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU i 6 ex./06.12.201 S

o
- - .—-- —-- t—

- —

-

prezentul aviz a Íosl pcstat ps site-uI PMB
- .- — -

(hflp:Um.pmb.ror,nsţiMii/pńmań&ď,reçtiVdirectia meduíavize aoń in coosuimr&pzę aod n consultare.php), ps daia dfz.ÜEt 2018

Bd. Reina EEsabeta nr 47. c pcştai O51 3, secior 5. Sucurefl, Rcmânia I i I I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1:..:zt

Direcţia de Mediu
ROMANIA

- -

Nr. 3155 - 6611619451/ 17.tEQ 20i9

ĆĂTRE - -

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică ş[ Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Adinistrare Spaţii Verzi şi Parcuri
- Str. Fabrica de Chrituri nr9 -11, sector 5

• Spreştiinţă: -

- Amenajare Edilitară şi Salúbrizare S.A. -

(3 Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 3 E

• Str. Caporal Preda nr. 2, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
‚1619451/2Q.04.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155!27D4.2018, prin care
se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5,
verificate- în teren în períoada iunie - octombrie împreună cąun reprezentant
AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din avizul
2158/1325248116.07.2015 situat în špaţiul verde aI blocului 3 E din str.
Caporal Preda nr. 2 ‚ sector 5, pentru caĘe conforrn Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

Q modificărije şi completările ulterioare, H.C.G.MB. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 din voĺumul coronamentelor de rnari dimensiuni, cu
apIicarea Iucrâriior de áchilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiîii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate:
Spaţwl erde faţă b!oc, sc 1 - -

- -

- 2 ex Pomifructiferi 020 cm, h 7 -8m
- Gex Acersp (artar)020-25cm, hB-12m -

- lex Frax'nussp (frasin)O3űcm,hl4m - :- -
-

Spaţíul verde faţă vloc, sc 2 - - -

- 2ex. PomifructiferiO2ocm, h7-8m --

I ilBd. Reqtna Elisabeta nr 47, cod poştal O5l3. sector 5, Bucureşd. Románia -... .. 2--— --
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Spaţiul verde faţă bloc, sa 3:
- 1 ex. Pom fructifer 0 40 cm, h Bm
- 3 ex. Acer negundo(ärţar) 0 25 -35cm, h 8 - 14m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 25cm, h 14m -

- 1 ex. Gleditzia sp. (glădiţă) 0 2Ücm, h lOm
Spa;iuJ verde Iateral bloc:

-

- 1 ex. PomifructiferiO2ücm, h7m -

- 1 ex. Tilia sp;(tei) 0 25cm, h lOm
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 - 25cm, h 10 - 12m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii din
spatele blocului care necesită Jucrări de toaletare, necuprinşi în acest
aviz, se va face cónform prevederilor adresei 937Q124.09.2018 emisă de..
Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor exeduta prin grija adrninistratorului Iegal al
terenului Pŕímăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemńoasă pentru a. nű
b[öća căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,—operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răśpunzător de
siguranţa bunurflor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a
cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia HC.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie,
primăvară 2019.

Toaletare — 21 ex. arbori

DJRECTOR»€OUŢIV,
Simona(ariăna POPA

f(1DĺREct - —

- - --

_•ł%

‘- Întocmit,
insp. Florentina POPESCU i 6 exJO612.2018

prezentul
aviz a fost -. postat

. .

— pe . site-uI PMB
(http //www Dmb roflnstitutiiípnmanaldirectu/direcţia mediu/avize arbon In consultare/avlze arbon In consullare php) pe data de

.:

IZBEQ2ÜJ$
Bd ReginaElisabela nr 47 ccdpcştaIO500I3 sedar5 Bucureşti Rcmania ‘
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
818 23181 SAPM)ZM ‘‘ţrnh

Nr. 3155 - 67116194511 17, OEQ 2iB

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Directia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi VeriFicare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oWice(äaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 120
Str. Bârnova nr. 11, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M6 cu nr.
1619451/20.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şř neexecutate din sectowl 5, veńflcate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat

materialul dendrologic din avizul 231411326830I16.07.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului M120 din str. Bârnova nr. 11, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaiIor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţhlor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Spaţiui verde Iateral bloc:

- 5 ex. Populus sp. (plop) @ 25 - 5Ocm, h 12 - 18m - Reducerea Ia 1/2 din volumul

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echi/ibrare in vederea eliminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eĺiminarea
ramurflor uscate
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea Ia 1/4 din inălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminării dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramudlor uscate:

- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20 - 4Ocm, h 10 - 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 2Ocm, h lOm

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită

Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Bd. Regha EIEabela rv. 47, wd po$M 050013, sed5, B.jjieşlL Rnáia

TeI: 0213055500
hIlpiNęwwpnbro



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal aI terenului Frimăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţeleior
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminăhi ramurflor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie1 primăvară
2019.

Toaletare — i O ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU ‚ s exJlO.12.2018

D

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
(hup:Uw%wpmb.roflnstituĹidyhmadaidirectiildirectia rnediulavize arbori in cansuţtarfavize arbcri in consu(Larephpb pe data de..j..iBEC 2ĐB

Bd. Rogiia EIabeta rw. 47, d poştal 05C013. sedor5, Bucureştí. Romäiia

TeI: 021.30555.00 iit 4016
hUpiMvw.pmb.m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
lqls ZOS SÄ ÁQM i,ncEuNA

Nr. 3155 - 6811619451! 17, ĐEQ 20i8

CĂTRF
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ornce(aes5.ro
- Asociaţia đe proprietari a blocului M178
Str. Focsanj nr. 8, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2016, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada

iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 7i00ĺ1368698/16.O7.2015 situat unor arbori situaţi în
spaţiul verde aI blocului nr M178, din str. Focsani nr. 8, sector 5, pentru care conform Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, H.C.G.M.B. 114/2011 privind

amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din

Municipiul Bucureşti, reavizăm
Toaletare:
Reducerea cu 1/4 din volumu/ coronamentelor de mari dimensiuni, cu ap/icarea

lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de ĺrângere şi

prăbuşire a ramurĺlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 10 ex. Robinia sp. (salcâm)O 20 - 4Ocm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Pom fructifer O 3Ocm, h 8 - 12m
- 4 ex. Tilia spjtei)O 20 - 4Ocm, h 10 - 12m
- 4 ex. Ailanthus sp (fals oţetar) O 30 - 4Ocm, h 10 - 12m
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 2Ücm, h 10 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 2Ocm, h 10 m — aplecată spre trotuar

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 4Ocm, h 12 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită

Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform preveđerilor adresei

9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Bd. Regiia EIabeta rt 47, J poşaI 050013. sed& 5. Buanşb, Rpáía

TeI: 0213055500
hup:JMwwpmbw



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ła H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eiiminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară
2019.

Toaletare — 23 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

*
Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU 15 exilO.12.2018

D

prezenlul aviz a fost postat pe siIe-uI PMB rť'(httoflomb.mhnsUtutWprimada/đirectWdirec(ia mediWavize arbcd in cansulĺarelavize artoň in consultare.pho). pe datad1.flĘi+ L

Bd. Reg.a EIabeta nr. 47. poşlal 05l3, seđor5, Bucureşt RomMia
TelOZl305.55.OO [14016
hUp:Ywąnvpmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN lA

_EUHÂ

Nr. 3155 - 69116196511 17 DEĽ 2ib

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ornce(&aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 66, sc. A2
Calea Rahovei nr 303, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verif]cate în teren în perioada
íunie - octombrie Tmpreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 323311334721129.07.2015 situat în spaţiul verde al
blocului 66, sc. A2 din Calea Rahovei nr. 303, sector 5, 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
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind

amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din

Municipiul Bucureşti, reavizăm
roaletare:

Spaţiui verde spate bloc:
- 4 ex. Acer negundo (artar) e 20 -3Ocm, h 8 - 12m - reducerea la 1/4 din volumul

coronamentelor de mari dimensiuni, cv aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronameníeIor

în vederea eliminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meieo
neĺavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Morus sp.bitulpinal (dud) O 30 - 35 cm, hlO - 12m - reducerea Ia 1/4 din

înălţimea coronamentului de mari dimensiunt cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamen(eíor în vederea eliminărä dscului de frângere şi prăbuşire a ramurüor /a condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscaie

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucräri de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.09.2018 emisă de DirecUa de Mediu.

Bt Regiia Elzabeła rr 47. d poştaIOSOOl3, sador5, Bucur1i. Rar,áa

TeI: 021.305.55.00
hhp/hwnv.pmb.m



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeleior
aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia HL.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărh ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţje, primăvară
2019.

Toaletare — 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

(oińc
‘4 !ntocmit,

Insp. Florentina POPESCU /5 exJlO.122018

D

prezenlul aviz a rost poslat pe site-uI PMB
(htIp:Uw.pmro1instiIutiUprimada1directŕi/direcţia međiWavize arbah in consullareiavize atari in cansullare.phn), pe dalafm±QEt zoi

Bd. Regia EIabeta nr 47, poştal O5l3, sedor5, Bocureşlŕ, ROmâi

TeI: 021.30555.00 ÉiI. 4016
hflp:lNnwě.pnb.w



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
191 l 0011 SApBA1flDlMI4r E UNĄ

Nr. 3155 - 70116194511 i 7. OEQ 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibńturi nr.9 -111 sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off]ceaes5 . ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 120, sc. 3
Str Teliţa nr 15, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, veriflcate în teren în perioada
iunie - octombrie impreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 338411336456117.07.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului 120, sc. 3 din str. Teliţa nr. 15, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu
modiflcările şi completăńle ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Q Iucrărilor de echilibrare a coronamenlelor in vederea eliminării ńscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eĺiminarea ramurflor uscaie:
Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:

- 2 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) ® 20 - 3Ocm, h 10 - 12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h 8 - 1Dm
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Ocm, h 12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) ® 2Ocm, h 12m

Spaţiu verde spate bloc:
- 2 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) O 20 - 25cm, h 9 - lOm
- 4 ex. pomi fwctiferi O 15 - 2Ocm, h 7 - 9m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Bd, Regiia EIabeIa nr 47. d poşlel 050013, sector 5, Bucureşti, Romă,,a

TeI: 021305.5500
h[tp:ihwňv,pmbso



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (pńmăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărü ramudlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară
2019.

Toaietare — 12 ex. arbori

DIRECTOR EX TIV,
Simona-M atlW

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU 15 ex.I1O.12.2018

preientul aviz a fnst postat pe sile-uI PMB
(hUp:/jwpmbroiinsIiIuIiűpńmahaĺdirectiiidirec(ia međiu/avize arboň jn cansultare/avize arboń in consultare.php). pedala de.1zVEQ 2010

Bd. Regna EIabeLa ‚u 47, d poşlal 050013, sector 5. Bucureşti, Rom&ga

TeI: 021305.55.ODflŁ 4016
htlp:/tw'wwpmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
.

ROMANIA
T9• 35 siiTooea îtflvnJtt

Nr. 3155 - 71116194511
17. BEQ 2B' -

4: -

-
-. Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabťľca de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5 -

j oflice@aess.ro

-

Asociaţia de proprietari a blocului 1
Aleea Costinesti nr. 1, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1619451/26.04.2018 şi Ia Dirqcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solictă
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verifičáte in teren în perioada
iunie --octombrie impreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 40161341124115.09.2015 situăt în spaţiul erdé aI
blbcului nr. 1, din Aleea Costineti nr 1, sector 5, pentľu-care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind .Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind

Ö ameÂajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti1 reavizăm

Toaletare: -

-
- Reducerea cu 1/4 din înăltimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

ĺucrărilor de echilibrare a córonamenteIor în vederea elim/nărä riscului dű frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi elirninarea ramurilor uscäte:
Scuar psrcare din faţă b!oc: -

- 7 ex, Fraxinus sp. (frasin) 020 - 35 cm, h 10 - 12 rn
- 2ex. Acersp. (arţar)020—25cm, h 10- 12m

M3nţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări d2 toa!etare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.03.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
L SectorjWi 5, cvacuâncki-se r1iasa lernrioasä pentru a ńu bloca căle de acces,Iuându-së

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normelede

IľaIII

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală-Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parçuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

1—

11-

Bd. RecÉna Eüsabeta nr. 47. cod ooslal 05C01 3. sedar 5. Bucures. Ramănia



protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegętativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat ecbiflbrul biologic aI
acestora -

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răsţiunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuża, respectarea iehnoiogiei de execuţie a
tăieri]or, 1n caz contrar aplicându-se sancţiuni conlorm ań. 6, nct B din Anexa nr. 1 Ia
H.C.GM.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa
- 2019.

în prima perioada-gptima de execuţie, primăvară

Toaĺetare —9 ex. arboÝ

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaEQ?A

DE MEDIU j
Întocmit

Ínsp. Florentina ‚6 exíl 1122018

-. - - ‚-- j- - -

prezentul aviz a fost postat pe sits-uI PMB - .
- :- -

n constdtare!avize arbod in consultare.php), pe data dţ.2..OEQ 2018

-

-

--4

_‚--

Ő

-l

ç
- 4

84 Regina Etisabeta nr. 47, cod pcaI 050013, sector 5, Bucureşti, Pománia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .lf;r'..:::;

Direcţia de Mediu
ROMANIA

Ç.2LtO!r _ţt

Nr. 3155 - 72h6194511 17. BEQ 2Oi -

Spreştiinţă - -.

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11,Šector 5
office@aes5so - -

- Asociaţia de proprietari a blocului M76
Str. Buzoieni nr. 2, sector 5

nr. 3389/20.04.2018, înregistrată
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi1neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cůnoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 710211368696108.12.2015- situat în spaţiul verde: aI
blocului nr. M 76, din str. Buzoieni nr. 2, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.GM.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor ia condţţü meteo nefavotabflĘ şi eüminarea -ramurflor Všëate -

-1 ex-. Tiliasp. (tei) O 4Ocm, h 12m
- i ex. Ailanthus sp. (fals oţetar)0 7Ocm, h 14m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 4ocrn, h 12m

Spnţiu! verde Iateral bloc, spre str. Buzoieni: ‘—

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuńi, cu aphcarea
lucrărilor de echilibrere a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi.

vrăbpęe a ramurilor :a cond,ň meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate:
3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 030 - 6Ocm, h 12 - 14m
6ex. Robiniasp. (salcâm)025-SOcm, h 10-12m

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 9 m

CĂTRE
Primăria Sectoruluis

Direcţia Gęnerală Ope.raţiuni-- Direcţia Ţehhică i Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabricä- de-Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Referitor Ia adresa AES Ia P.M.B cu nr.

- .-

Rd Rpnina FIicnhnt nr 47 rrd nntnl niaiIa sndnrW Riictimsti Rnmănia



Spaţiul verde spate bloc:

f Reducerea cu 1/4 din înăĺţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
IÚcriIor de echilibräte a coronamentelor În vederea eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor(a ccndiţü meteo nefavorabUe şi eUminarea ramurUor uscate:

- 1 ex. TiHa sp. (teD O 2Ocm, h 1Dm
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20cm, h 1 Om

-- - 2ex•PrunLisšp. (corcoduş)O2Ocm, hlOm -

- 1 ex. Morussp. (dud)O2Ocm,h 1Dm * -

- 1 ex. Gleditśiasp. (glădiţă)O3Ocm,h 14m
- -

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de árbôrii care necesită
Iucrări de toäletare;necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se va executa prin grija administratowlui Iegal al terenului Frimăria
Sectorului 5, evacuându-se rnasa Iemnoasă pentru a nu bloca căi]e de actes, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor diń jur şi a reţéle[or
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a—spaţiilor verzi de pe teritoriul Munioipiulúi Bucureşti, în perioada de repaUs
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acëstora
(cu excepţia eliminärU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegtal aI terenului estë răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pcť 8 din Anexa nr. 1 ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară
2019.

Toaletare — 19 ex. arbori -

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M PA

“c
* *

ĺo ŢIA''
% DE EDIU

- -
Intocmit,

-:
Insp. Florentina POPESCU/-oex./11.12.2o18

prezentul aviz a fost posiat pe site-uI PM3 - -

Lhtln://wwwpmb.roľinstitutii/nńmariaidirecw/đimctia mediulavize arboń in consultare/avize arbori in consullare.phD), Pe data
dit.nEQ 2015

Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod pcştal 05C013, sectarś. Bucureşu, România I dtZ'% I I
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scorbură profundă Ia
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rItI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
‘ t

Direcţia de Mediu
r

Nr. 3155 -73116194511 17UEC. 20i&

L

-
• CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
- Str, Fabrica de Chibdturi nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă - —

Amenajare Ęđilitară şi Salubrizare S.A., —

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aess.ro - -

-Asociaţia de proprietari bloc A 43, sc.2
Aleea Platanului nr. 9, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ía P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic -din avizul 3682/133831-1128.07.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului 12, sc. 2 din Aleea Platanului nr. 9, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007
privĺnd ťeglementarea şi administrare& spaţiilaŕ verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.&M;B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Q Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:
Spau verde faţă bloc, sc.2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 1Dm
- 2 ex. Acer negundo (artar) 020 - 3Ocm, h 8 - lOm
- 1 ex. pom fructifer 020 cm, h 6m

Spaţiu verde spate bloc, sc.2:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 80 cm, h 14m

-

- 1 ex. Fraxinus-sp. (frasin) O 4Ocm, H12 m -

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus rosu) 030 cm, h lOm
Spaţiu verde lateral faţă bloc:

- 1 ex. Acer negunđo (arţar) 0 4Ocm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 10 m

aefriare:
Spaţiu verde Iateral faţă bioc: -

-

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) tritulpinal 0 tO - 15 cm, h 8 m— cu
bază, cu Iipsă cilindrul centraś

Bd. Reaina Elisabeta nr. 47. cođ oostal 050013. sector 5. Bucureşti, România



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui legal aI terenului Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces1 luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţfllor din jur şí 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 dďprotecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilőr (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiúne ce se
poate executa in orice oerioadă a anuiui

- de'ltlşarea şi scoaerea rădăďlnilor arborelui se vor executa pentru eVitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorité şi crearea condiiilor pentru plantarea de
materiW dendrologic tänăr. -

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuluieste rs5unzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în. zona operäţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilęr, privind:
respectarea avizulüi, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, În caz contrar
aplicându-se sancţiuni confärm art. 6,pct, 8 din Anexa nr. 1. Ia H.C.G.M.B. iir. 304/2009:

Pentru refacerea fondului vpgetal, în ccmpensareaärboretui avizat pěnĺŕu defrjşar&Ą
conform H.C.G.M.B. ‚nr. 304/2009 aveţi obligaţia pIantăŕird6 ex; arbori tineri cu balot
de pămänt (cu diametru trunchiului de min. 7 cm. şi înăIţimocorespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădid şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar& toamna anului
2019.

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

-

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

Asociaţia de propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI.afişeze, în
copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară
2019.

Toaletare — 9 ex. arbori
DefrLare — 1 ex. arbore în declŕn biologic

J

ÓIRECTOR E CUTIV,
-

Simona- OPA

ţn EDIU -

-

* Intocmit,
- insp. Florentina POPESCU,5'ex.iil122olB

• :-

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httnJíw.pmb.roflnstitutiVpńmań&direcLii/directia mediu/avize artori in consultareíavize arbori in consulLare.hp), pe dataJi;. 2018

Bd. Regina EJisabea nr 47. cod poştal O5l3, sedor 5, Bucureşti, Româna IhI iÍ



ŔOMÂNIA
lgl -

r Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
-

- Şos. Bucureşti - Ploieşti rw. 8B, sector 1

Primäria Sectorului 5 -

Direcţia Generală Opéraţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilitare
- Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubnzare S A
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office@aes5so
- Asociaţia de proprietari a blocului P 19
Sos. Panduri nr. 13, sector 5

Referitor )a adresa AES nr 3389/20.04.2018, înregistraiă Ia P.M.B u nr.
161945112Q04.2018 şi Ia Direcţiade--Mediu-cu nr. 3155127.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 433711342916128.07.2015 situat în spaţiul verde al
blocului nr. P19, din sos. Panduri nr. 13, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007

Q privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, reavizăm -

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 din volumui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echihbrare a coronamentelor în vederea ehminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiu! verde faţă bloc:

- 2 ex. Pomi fructiferi 020-25 cm, h 10 m
Spaţîul verde Iaterai bloc:

- 5 ex. Prunus sp. (corcoduę) 0 20 - 30 cm, h 6 - 7m
Spaţiul verde spate bloc: -

- 1 ex. Morus sp. (tei) 0 40 cm, h 12m -

- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) 0 20 - 25 cm, h 12m
- l ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm1 h lOm

Ęţ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

NL3155-74116194511 17. OEQ 20i8 -

CĂTRE

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



A!iniament stradaJ taţă bloc:
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 - 30 cm, h 1O - 12m Reducerea cu 1/4 din

înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu apĺicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor în vederea eliminărä riscuIui de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform preveđëriior adresei
9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu. -

Lucrările avizate se vor executa prin grijá administratQrului iegai ai terenului
-. ALPAB/Primăria Sectoruiui 5, evacuăndu-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuändu-se măsuri de prevenire a accidenteloŕ sau deteriorarea construcţiiior din jur şi
a reţeleior aeriene, conform ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi depe ieritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (pńmăvară-toamnă) pentru a nufi afectat echflibml bioiogic al
acestora(cu excepţia eliminării ramuhlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoaneior în zona- operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnoiogiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentui aviz se va executa în prima perioađa optima de execuţie, primăvară
2019.

Toaletare — 15 ex. arbori

ďIRÉCTOR EXECUTiV,
Simona-Mariana POPA

s Jntocmit,
Insp. Florentina POPESCU i 7 ex.i1 1.12.201 8

r

L

prezentul aviz a fost ptat pe siie-uI PMB
-

-

(http:/fvmw.pmb.roRnstitutiuprjmariaÍdirectij/dirvctia mediu/avize arboń in consultare/avize arboń in consultarephp), pe datĄcLUEC_ 2018

Bd. Rena EĘsabeta nr. 47.ccd potaI 050313. sednr 5. Bucureşti, Roqnânia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ç1%..ýz.

Direcţia de Mediu
ROMANIA

- - sĄA1DnĄ

Nr.3155-75j16194511
- j7flEQ2 --

CĂTRË
-

- Primăria S.ctorului 5 -

Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Adminis&are Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă -

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

(D Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari bloc P44,
Calea 13 Septembrie nr. 1 28A, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombr[ę împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 63811305643106.05.2015 situat în spaţiul verde aI bocului
nr. P44, din Calea 13 Septembrie nr. 1 28A, sector 5, pentřu care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi complétările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 priQind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind

O amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din
- Municipiul Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea elirninărä riscului d& frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eI[minarea ramurUor uscate:
Spaţiul verde faţă bloc: - -‚. -.

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 4Ocm, h 12m
- 1 ex. Pom fructifer02ocm, h 8m . -

Spaţiul verde Iateralbloc, spre Ioc dejoacă: -- -

- 1 ex. Quercussp. (stejar)O4Ocm, h 14m -

- 1 ex. Tilia sp. (tei)0 3Ocm, h 12m --tÝ

2ex,.Pomfructifer02ocm,h8-lOm ---
-

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 3 25 - 40cm,h10 14m
-.-

Spaţiu! verde spate b!oc:
- 1 ex. Morus sp. Bitulpinal (dud) 030 - 4Ocm, hlO - 12m
- 1 ex Plalanus sp (platan) O 15 cm, hlO m -

--

t4 ii

Direcţia Generală

Bd. Regina EIsabeta nr. 47, cad paştal O5l3, sector 5. Ducureşu, România



- Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de taaletare, necuprinşi în acest aviz, se va facé conform prevederilor adresei
9370124.092018 emisă de Direcţia de Međiu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
ALPAB/Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de j
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi
a reţelelor aeriene, conforrn 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 uscateoperaţiţJne ce se poate executa în orice
perioadă aanului).

Pretizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a. persoanelQr în zona operaţiunilor, supravegherea, excuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6; pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

• Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară
2019.

Toaletare — 12 ex. arbori -

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma PA -

Întocmit, - -

Insp. Florentina i6 exJl 1.12.2018

prezentul aviz ą fost posţat pe sjte-uI PMB ‘.
-

(hIto:ihwwwijmbroňnstiwtW/pńmań&directiiţdiredia mediuíavize arboń in consuflaréľavize wbád In consuitare:clip), pe data t-ÜEĽ 2018

- --- -

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
- I ItICZ% I I I
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CĂTRE:
Prirnăria Sectoŕului 5

Dirëcţia GeneralăOperaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veľificareiiwestiţfl Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

- Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Heferitor la adresa AES nr 3389/20042018, înregistrată Ia P M B cu nr
1619451/26.04.2018 şi la Dirëóţia dëMediu cu nr. 3155/27.04.20t8 prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutatę djn sectorul 5,verWcate în teren în perioada

• iunie- ocforńbt4é Îrnpreună cu uń reprežénfant AES, vă facem cunoscut că sa reinventariat
ruaterialul dend(Qlogic din avizul 183111321844111 .06.2O15.. sjtuatîn spaţkil verde aI
blocului nr. 107, din Calea 13 Seţtembrie nr. 111,sectór 5, pentru caré cońform Legii nr.

• 24/2007 privind reglsmentarea 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, H.C.G.M.B. 114/2011 privind

Q amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
• Municipiul Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
• Reducerea cu 1L4 din volumul coronarneotelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

: Iucrărflor de echilibtäre •a coronamentelor în većlerăa eliminărü riscülui- de frângeró şi
prăbuşirea ramurflorla condiţii rnneteo nefavorabile şi eliminareă ramurflor uscate: -

Spaţiul erde spate bioc:
2 ex. Fraxinus sp. (castan) 020 cm, h 8 - lOm

- 2 ex. Pomi fructiferi 0 20 - 3Ocm, h 4 -6m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) 0 17 cm, h lOm

Scuarparcare:
- 3 ex. Acer negundo sp. (arţar)0 25 - SOcm, h 8 -12m

Menţion&rn că soluţionarea problernelor yenerate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

iI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 3155 - 7611619451/ 17. DEQ. ZQ

ŔOMÂNIA
1 gl S D13

-- t..

Spreştiinţă —

-‘ AmenajareEdilitară şi Salubrizare S.A. -

Str.-Eabrica de Chibriturinr. 9-11, sector 5 • •

office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari bIoć f07,
Calea 13 Septembrie nr. 111, sector 5

Bd. Recina Ľíisabeta nr 47. cod oostal 050013. sector 5. Bucuresd. Románia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Secîorului 5, evacuändu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea constwcţiilor din iur 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 biologŤc al
acestora(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului). -

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzătör de siguranţa buouriJor
şi a persoanelor În źona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicändu'se. sancţiuni conform art. 6 pct, 8 din Anexa nr; 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de éxecuţie, primăvară
2019.

Toa!etare — 8 ex. arboń

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar PA .

‚$ý&

* Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU/Gex./11.12.201s -

prezentul aviz a fost p'ostal pesite-iil PMB - .

-
1 2. DEQ 2018

mediWayize arboń in cęnşultarnţpvizp arbori in consultare.ohp), pe dala de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Butureşti, România I i l I
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CĂTRE
Administraţia Lacuii, Parcijrişi Agrement Bucureşti

Ş&.Bucureti - Ploieşti nr. BB, sector 1

.‘ Primăria Sectorului 5

r
Directia Generală Operaţiuni - Direcţa Tehnică şi Venficam Investiţii Edihtare

• SeMciul Adminiättare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, śector5

:.Spreştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blócului p 21
Sos. Panduń nr 9, sector 5

Aeferitor Ia adresa ĄES nr.- 3389120.fJ4.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi la Direcţia dé Mďdiű cu ńk 3155/27.04.2018, prin care sąsoIicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în pëřióadä
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 433811342913/28.07.2015 situat în spaţiul verde- al
blocului nr. P2Ę din sos. Panduri nr. 9, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

Q modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
MLţnicipiul Bucureşti1 reavizăm

- Toaletare: -tąr - -

Reducerea cu 1/4 diň vo!umul ccronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicatea
Iucrărüor de echilibrare a coronamenteior în vederea eliminärü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramuriiorla condiţii mëteo nefavorâbfle íeIiminarea ramurflor uscatę:
Spaiu! verde Iatera! bĺoc:

- 2ex.Tiliasp.(teDO3Ocm,h 10-12m
1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 35 cm, h 6m •

- 2 ex. Acer negundo (arţar) 020 - 25cm, h 8 - 9m .—--

SpatiuI verde spate b!oc:
- ex.Tiasp.(ta»025cm, h 12m
- 4ex.Acernegundo(arţar)020-3Ocm,hB-14m

.

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 015 cm, h lOm • - •

- 1 ex. Morus sp. Bituipihal (dud) o 20 - 22cm, h 1Q - 12m .. -

J11!NIJI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu • - . -

Nr. 3155.- 7711619451/ ÍZDEQ 2OB
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Aliniament stradal faţă bioc:
•

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin)O 20 - 35 cm, h 10 - 12m
-

- Menţionăm că soluţionarea problemelor geňerate de arborií care-necesită
Iucrări de toaletare, necupri în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei

• 9370/24.092018 emisă de Direcţia de Mediu.
Luprările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului

ALPAB/Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuânďu-se măsuri de -prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţel&or aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 1á1-LC.G.M.B. 1*. 304/2009 privind
Norrndĺe de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Mun1jiului Bucureşti,- în erioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pntw abüfi afectatéchilibrul biologic aI
acestora(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiuhe ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

Precizăm că administratorul lega] al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a - persoanelor în iona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen-acestuia, respectařea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar apIicânďuse--sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

••.•---

ľ)

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvarä
• 2019.

Toaletare — 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV, —-- --
-

Simona-Mi?

L
‘5ECŢIA'

*

MAt4''
. -

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU i 7 exJl 1 .122D18 - -

-• -:--:t

--

prezentul aviz a fcst postat po site-uI PMB
-- l 2. DEQ 2018

-•
- (http://ww.pmbro/insIituti/pńmań&directii/direc medlu/avize arbod in consuhar&avlze arbod in consultare.php), pe data db
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flfl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

1 Direcţia de Mediv • .; ._

ŔOMÂN IA
1914-rIA L!3±DL !Ź.J'4

Nr.9090 - 1116604931 17 DEQ 2DB
-ş

CĂTRE
— Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Oeratiuni - Direcţia Tehnică şi
Serviciul Administrare Spaţii Verzi

- :‚. Str, Fabrica de Chibriiurimr.9 -11,

Verificare Investiţii Edilitare
şi Parcuri
sector 5 -

b
s

Heferitor Ia adresa doamnei .‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1660493/14.09.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9090/17.09.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori uscaţi situaţi în plantaţiile de aliniament
ale străzilor Sfântul EIefteriei Bulevadul Eroii Sanitari — zona Piaţa Operei, sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 28.09.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pntru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în
vigoare şi H.C.G.M.B. 304/?009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelôr stradalé din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

Q In scuarul delimitat de b-dul Kogălniceanu i Splaiul Independenţei( vis a vis intrare
auto Opera):
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 cm, h 10 m — uscat 100%

1 ex. Acer sp. (arţar) bitulpinal 0 25 - 30 cm, h 8-9 m — uscat 80 -100% -

In alveolă stradală, str. Sfîntul Elefterie prima ;a[veolă Ia intrarea dinspre ŠpIaiuI
-jndepęndenţek,, partea cu biserżca -

1 ex. Aesculus sp. (castan) 020 cm, h 6 m — uscat 100%
In alveolă stradală, str. Sfîntul Elefterie Iateral părculeţ 5-

1 exTiflasp.(tei)OlOcm,h4m—uscatlOü%
In aIvQoIă stradală, str. Sfîntul Elefterie nr. 1, în faţa imobilului Steręo Planet

1 ex.Tiliasp.(tei)020cm,h6m—uscatloO%
In alveole stradale, Bulevardul Eroii Sanitari nr. 17 — 19
- 1 ex. trunchi AscuIus sp. (cactan) 0 25 cm, h 3 m — uscat 100%
- 1 ex. Tilia sp. (ei) 0 40 cm, h 10 m -în faţa imobiluluicu nr.19 — uscät 100% -

I,i AI

-- J
- r -

Spre ştiinţă r ‘-

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Q office@aes5.ró
- Do'mna
Str. L.. nr.DI. ‚ sc: ap. sector

Bđ. Reqina Elisabeta nr. 47, cód poşţal 05C013, sector 5, Bucureţi, Românta



Lucrările avizate se executa pńn grija administratorului Iegai aI terenului Primăria
Sęctorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuândwse
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de eQenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
materiaľdendrologic tânăr

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunildŕ, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicâňdu-se sancţiuni conform art. 6, 5ct. 8 din Ane*ä nr. 1 Iă H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru detriare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 7 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoarer

acestuia, în funcţie dë śpecie), în Iocur cel& defrtşaţi,-- după extragerea sistemelor
radiculare a arborilor, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respeätând.
distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de útilităţi, în perioada optimă de plantare din

• primăvar&toamna anului 2019. -. -.

-. La finalizarea Iucrărilor de plantare-conf. ad. .9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,
• aveţi obligaţia de a anunţa Dhecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad, 4 din aceIaşi act
normativ.

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 7 ex. uscaţi 100%

ĺĺ&t
DIREC P'E%IbJ

Simon - RÉMŚŚ3
*

?‘

L

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU/5 exJO7.12.2018

• . ‘•- ‚ - •

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http;/fw.ombroľinstitütii/pdmad&directiiřdirectia mediu/avize arbod in consultare/avize arboń in consuliare.php), pe data

de 1
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-: POMÂNIA

CĂTRE

Institutul de Pneůmologie MARIUS NASTA

- Şos. Vülorinr. 90, sector5

Referitor a adresa dvs. nr. 22334J24. 10.2018, înregistrată ł F.M.B cu nr.

1673793/25.10.2018 şi Ia Direcţia dę Mediu&i pr. 10581/25.10.2017, prin care ne solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentw interveŕiţia asupra arborilor situaţi În Iocaţiile

Jnstitutului de Pneumoiogîe MARIUS NASTĄ din: 1) Şos. ViiIor nr. 90, sńctor 5; 2)

str. Lacul Bucura nr. 40, sector 5; 3) Calea Şerban Vodă nr. 189, sector 4; 4) Intrarea

Aurora nr. 17 D, sector 1, vă facem cunoscut că Ia verificările efectuate pe teren în data

de 15.11.2018 i 04.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toaletare:

• reducerea cu 1-1,5m a Iungimü ramurflor ńendule orientat spre pavifloane, clădiri

anexe, alei pietonaIe;u aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor

• uscate, Ia arborii cu volume mari ale coronamentelor situaţi în aliniamentele adiacente

aleilor auto şi pietonale, a celor de Iângă clădiri

• eliminarea ramurilor uscate/frânte şi reducerea cu 1/4, respectiv 1/3 (după caz,

funcţie de gradul de înĆhnare/pencuĺczitate,) din înălţimeWvolumul coronamentelor, cu

• aplica rea Iucrăriior de echilibrare pentru arborfl care prezintă coronamente de mari

dimensîuni, pentru cei înclinaţi, în pericol de prăbuşire, a rcelor cu scorburi pę

trunchiuri (Ia aceste exemplare se vor efectüa şi lucrări de igienizae, trataťe plombare

scorburi pentru cresterea rezistenei mecanice a trunchiurilor), în vederea diminuăru masei

vegetative pentru evitarea prăbuşirii, producerH de evenimente ű urmări nedorite în timpul

fenomer7elor mteoroloce nefavorabile (vânt, furtuni, zăpezi);

Direcţia de Mediu

17, DEQ 2QîB
Nr. 10581116737931 2018

1
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Igienizare pentru iocaţflle din oseaua Vflior nr 90, Calea Serban Vodă nr 189 care

constă în: eliminarea vegetaţiei spontane cu Z 2-5cm şi a Iăstärflor Iacomi de Ia baza

trunchiuri/or arborilor conform arE t din Hotărârea nr. 121/2010 privind .unele măsuri de

asigurare a îng}ădiri4 aĺubrizărű şi igienizărU terenurflor virane în Municipiul Bucureşti i

eiiminarea iederei de pe trunchiurile arborilor în vederea prevenirü instalărfl declinsilui

bidiogic timpuriu ai acęstora.

Arbori în declin bioiogic, pentru care se va aviza defńsärea, după comp)ątarea

documentatiei:
-

• - 1) Locaţia din soseaua ViiIor nr. 90, seőtor 5:

1. 1.zona ateiier mecanic,centraia termică, pavílion administrativ:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h lOm — cu scorbură pe toată Iungimea trunchiului, Iipsă

ciflndrul central -

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h 8 m — cu trunchi putred, apiecat peste strada Ion

Băiulescu, tot coronmentuI se spiină pe gard

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25 cm, h 1O m — cu trunchi i ciflndrul central putred, se

spijină de gard -‚

- 1 ex. specie neidentificată O 2Ocm, h 8 m- în spateie clădirii deeuri — uscat 80% i

trunchi putred
-. .

- 1 ex. Robinia sp. (salcäm) O 40 cm, h 6 m — cu trunchi i cilindrul central putred, sď

spijină de gard

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 4Ocm, h 6 m — uscat 80%, cu scorbură pe trunchi -

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 25 cm, h 8 m — cu scorbură pe toată Iungimea trunchiului i

ciHndrul central Iipsă (3
- 1 ex. Robinia sp. (saicăm) O 40 cm, h 10 m — cu scorbură Ia aprox. 1 m pe trunchi i

cilindrui
centrai Iipsă

- -
- 1 ex. Gleditsia sp. (giădiţă) 050 cm, h 14 m — cu scorbură profundă pe trunchi i cilindrul

cěntral Iipsă, despicătuři multiple pe trunchi i atacat de acarieňi - - -- -

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30 cm, h lQm - alee spre pávilion administrativ - cď scorburăia

bază i cilindrü] central pütred ia cdiet -

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 80 cm, h 14m - cu scorbură profundă pe
trjnçhi, ľpsă cUirdrul certral

2
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- 1 ex. Morus sp. (dud) 0 70 cm, h 10m — cu scorbură Ia baza trunchiului, cilindrul central

putred

1.2.zona spate poartă intrare,spre sos. ViíIor, morgă:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 25 cm, h 10 m —-cu scorbură Ia bază i cilindrul central

putred ... -

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) .O39 cm, h 8 m — cu scorbură profundă Ia bază i cilindrul

central putred, aplecat perfćuios spre stradă

- 1 ex. Acer sp. (arţar0 40 cm, h12m — cu cilihdrut central putred si mâncat de acarieni -

- i ex. Acer sp. (arţar) 0 40 cm, h 1Dm cu scorburăpďaprJximativ o jumătate din

Iungimea trunchiuíui, prezintă ciuperci saprofite

- 1 ex. trunchi specie neidentificată 0 80 cm, h 3,5m — uscat 100%,

Ĺ3.zoha biserîcă, sere:

- 1 ex. trunchi Acer negundo (arţar) 0 60 cm, h 2m— uscat 80%

- 1 ex. Acer negundo (arţar) 0 80 cm, h i O m — cuscorburi multiple pe trunchi

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 040 cm, h 12 m — cu trunchiul putred

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 8 m — uscat 100%,

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 SQ cm - căzut peste conducia de gaze pe care a dislocat-o

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 070 cm, h 14 m — cu trunchi putred, atacat de acarieni

- 1 ex. Prunus cerasifera (prun) 0 15 cm, h 6 m — cu trunchi putred, atacat de acarieni

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) 0 2Ocm, h 10 m — cú scorbură pe trunchi şÍ ciuperci saprofite

- Vex. Aesculus sp. (castan) 0 50 cm, h 14 m — cu scorbură profundă la aprox. 3 m pe

trunchi

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 60 cm, h 14 m — cu scorbură profundă Ia aprox. 3 m pe

trunchi, trunchiul prezintă ş despicături multiple

Q - i ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 50 cm h14 m — cu scorbură pe töată Iungimea trunchiului

1.4.zonâ poarta pricipalä, Iateral oseaua ViHor .şi str. Răiulescu:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 060 cm, h 10 m —cu scorbură Ia bază, uscat 50%

1 ex. Morus sp. (dud) 0 70 cm, h lOm — Ia amfiteatru —cu scorbură prôfundá Iaaprqx.4m

-

patrunchi,cu scorburi multipie pe trunchi - -

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 60 cm, h 14 m — cu scorbură profundă Ia aprox. 3 m pe

trunchi, trunchiul prezintă i despicătűri multiple

5.. - 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 70 cm, h 14:m —intrare pavilion 1- cascorbur multiple ps trunchi

- ex Ulnus sp (ulm) O S0 cm, h 14 m — cu scorbură profund Ia aprcx 1 m pe trunch, cu

lipsă cilindrul central, cu sistemul radicula,dislocat

3
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- 1 ex. Pwnus avium (cires) O 30 cm, h 12 m — cu scorbură protundă Ia bază, cu ĺipsă

cilindrul central

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 25 cm, h 10 m — spre str. Baiulescu — cu trunchiului totai

:.-putred

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 030 cm, h 1O m — spre str. Baiulescu — cu trunchiului putred.

- 1 ex:Fraxinus sp. (frasin)bitulpinal o e 25—30 cm hlO -12 m —cutrunchi putred

- 1 ex. Tiliâsp. (tei) 070 cm1 h 12 m — spre str. BaiuIscu — cu trunchiuluj putred

- i ex. Äcer sp. (arţar) bitulpinal e 25 - 30 cm hl 0 -12 m — cu scorbură profur)dă la baza

celoŕ2 trunchiuri
-

2) Locaţia din aIea Serban Vodă nr. 189, sector 4:

-: - 1 ex. Moms sp. (dud) b1uţpiiaiO 35- 40 cm, h 12 -14m : cu scorbură profundă Ia bază,

cu flpsă cilindrul central
-

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 lOcm, h 6 m — cu trunchi putred, aplecat pestre strada CaIea-.

erban Vodă, uscat 80%
- Q

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal e 20 — 25 cm, h 10 - 12 m — cu scdrbură profundă

între cele 2 trunchiuri Iipite, uscat 50%

- 1 ex. specie neidentificată e 60 cm, h 14 m — cu scorburi i despicături multiple pe twnchi

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 4Ocm, h 14 m — cu sistemul radicular dezvoltat în reseaua de

canalizare pe care a surpat-o

- i ex. Robinia sp. (salcâm) 0 SOcm, h 1Dm— uscat 100%
--

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 16 m — cu scorbură profundă Ia aprox. lm pe trunchi,

cu Iipsă cilindrul central

3) Locaţia din str. Lacul Bucura nr. 40, sector 5:
•

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 25 - 30 cm hlO -12 m — cu trunchiul putred i cu despicături

multiple, mâncat de acarieni,

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus rosu) 0 25 cm, h i 0 m — cu scorbură profundă, la aproximativ

i mţetrunchi

- 1 ex. pom fructifer e 15 cm, h3m — crescut întregard i čondďcta de aze pe caŕeď

afectează • -

- i ex: Ącer sp. (arţar) 0 40 cm h .12 m — cu scorbură probundă Ia aproxŤmativ 2m pe

trunchi
-

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 45cm, h 14 m — dislocă gardul afectează acoperiuI
cas9ivecine

4) Locaţia din Intrarea Aurora nr. 17D, sector 1: •.-
- -:

4
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- 1 ex. Acer sp. (arţar)bitulpinal O 20 - 22 cm h 10 - 12 m — cu sistemul radicular dezvo!tat

sub imobilul vecin pe care — I afectează

Lucrările avizate se vor executa prin administratorului Iegal aI terenului, evacuîndu-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, •lüându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel: -

- toaletarea se va executa conforrn art6 pct 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi

afectat éähilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fränte,

Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), etapizat (pentru că este vorba de

un -nr; mare de arborfl, prin grija proprietarului sau administratorukň legal al terehului pe

care se află arborii, evacuîndu-se masa Iernnoasă pentru a nu bloca căile de äces, luându

se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărü construcţülor. din jur, a reţelelor

ae riene.

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru

cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, - privind:

respectareá 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.

După efectuarea Iucrărilor de toaletare avizate (care se impun )‘ vă rugăm ne

comunicaţi în scřis, numărul de arbori la care s-au făcut intervenţii (specie, diametre,

înălţime) şi locaţia (alee, nr. pavilion, etc).

Deoarece sunt necesare tratamente fitosanitare aśupra arborilor, arbuştilor şi pomilor

fructiferi, vă rugăm să vă adresaţi Centwlui de Protecţia Plantelor cu sediul în str. Drumul

Cooperativei nr.20, sectoruí 5, tel. 021/413.18.56.

In vederea defrişarii nucilor în declin biologic situaţi în spaţiul verde aferent

jnstitutului, vă îndrumăm šă vď adresaţi cu o cerere lâ Direcţia pentru Agricuitură. a

Municipiului Bucureşti,os Olteniţei nr 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4,

tel. 021/3.13.60.23, 021/3.14.28.66. -

Pentru reanaflzarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 53 ex.

arlori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completaréa documentaţiei, Ia Centrul

de !rfcrmar3 şi Dooument2re pertru ReI2ţii ciJ Cetăţenii din bd.Regina Elisab9ta nr 42,

sector 5, următoarele: - - -

f(th.'kr 4
Bd. fleina Elisateta nr 47, ccd potaI OSl3, sedor5, Bucureş, Romănia I



- actele de proprietate a imobilelor;

- angajament de plantare, întwcât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea

arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia

plantăriia:

• 204 ex. arbori tineri cu balot de pământ (33 ex. cu rapört de plańtare 6:1 pentru

arbori în declin biologic; 6 ex, cu raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi ) cu diametrul

minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, pentru Iocaţia

din śoseaua Viilor nr. 90 — sector 5 -

• 37 ex. arbori tineri cu balot de pământ (6 ex, cu raport de plantare 6:1 pentru arboń.

în declin biologic; 1 ex. cu raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi ) cu diametru]

minimum 7 cm şi înăiţime corespunzătoare diametruluiîn funcţie de specie, pentru locaţia

din Calea Serban Vodă nr. i BĎ — sector 4

30 ex. arbori tineri cu balot de pământ (5 ex. cu râport de plantare 6:1 pentru arbori

în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime dorespunzătoare diametrului în

funcţie de specie, pentru Iocaţia din str. Lacul Bucura nr. 40 — sector 5

• 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (1 ex, cu raport de plantare 6:1 pentru arboriîn

declin biologic;) cü diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în

funcţie de specie, pentru Iocaţia din Intrarea Aurora nr. 17D — sector 1

Formularul angajamentului de plantare în compensare, se va ridica de Ia sediul

Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel

Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14.

Prezentul aviz are termen de valabilitate2 ani de Ia data emiterii.

Menţionăm căîn baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare.

Toaletare — pentru arborü care se încadrează în situaţiile de mai sus inclusiv pentru cele

52 ex, din care 45 .ex în declin biolgic ÷ 7 ex. Uscate 80— 100%, până Ia eflberarea avizului

de defrişare

DIRECTOÁEXECU

Simona-Mari1

- Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU/6 exJO7.12.2b18

Ęne
pre2entu aviz a [ost postat pe site-ul PMB

in consultarelavize arbori in consultare.ijhp), f j? gtt2018
6
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI !1
Direcţia de Mediu ‘.

ROMANIA
SÄPBÁTOPIM MruŃA

11195116815501 17.UEQ 2'

d-na

CĂ TRE

Bucureşti, str.

e-mail:

nr - .‚ ap. 1, sector

Referitor Ia adresa dumneavoastră, înregistrată ia P.M.B cu nr. 1681550/16.11.2018

i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11195/19.11.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizuiui de

specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului proprietatea

dumneavoastră din str. dr. Louis Pasteur nr. ‚ sectorui 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 03.12.2018 s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti,

avizăm

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

in curtea imobilului nr. din str. Dr. Louis Pasteur:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O 30 cm, h 10 m situat în stănga faţă de aleea de acces în clădire,

uscat 90%, ‚ prezintă risc major de prăbuire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija dumneavoastră, în calitate de proprietar

Iegal aI imobilului, in regim de urgenţă, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca

căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor

din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa

pentru evitarea prođucerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.

Bd. Regîia Eksabeta nr 47. d poştaIOSOOl3, sedor5. Bucureşti, RQmáIIa

TeI: 021305.5500
htlpihv&ąw.pnhro
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Precizăm că proprietarul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, În caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare,

conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui arbore tânăr cu balot

de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), În curtea imobiluiui, respectând distanţa reglementară faţă de ciădiri şi

reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019,

conform angajamentului de plantare nr. 11195/1/11.12.2018.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 aiin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, in vederea veriřicării in teren

a plantărilor În compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare (arborele este situat în zona protejată Cotroceni).

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

Def®are — 1 ex. uscat 90%

Întocmit

Cons. Bogda
CUI4

exill12.2018

prezentul aviz a (ost postal pe site-uI PMB
(htto:ĺĂw.pmb.rurinstilutiiiprimańaIdirecUUdireclia medřWavŕze arbori in consuharelavĺze a,bon in consultarephp), pe data

1 2. DEQ 2018

Bd. Regiia EIabeta nr. 47, wd poştaIOSOOla, sectos, Bocureşli, RDmÄ,a

TeI: 021305.55.00 it 4015
htlp:Iknvw.pmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘Šlł%..::.:..

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

2t ĐEQ 2Ü

CĂTRE
Primăria Sectoruiui 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciui Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibdturi nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 165, sc. 1
str Dumbrava Nouă nr. 18, sector 5

Referitor ia adresa dumneavoastră nr. 12000/03.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu

nr. 1688642/11.12.2016 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11757/12.12.2018, prin care ne

transmiteţi solicitarea domnului ‚ preedinte aI Asociaţiei de Proprietari BIoc M

165, str. Dumbrava Nouă nr. 18, sector 5, privind emiterea avizului de speciaiitate pentru

arborfl situaţi în spaţiui verde aI blocuiui, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren in data de 13.122018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din

intravilanul iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 30412009

privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc M 165, scara 1, str. Dumbrava Nouă nr. 18:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30 cm, h 16 m, situat Ia 1,5 m faţă de bloc, afectándu-i

fundaţia, prezintă trunchi exfoflat, cu despicături multiple, ramuri putrede.

f Menţionăm că Iucrările de toaietare necesare arborilor situaţi pe spaţiul verde aI

blocului vor fi executate în baza adresei nr. 9370/24.09.2018, emisă de către Direcţia de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureti i comunicată Primăńuior sectoarelor 1-6.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, 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 Bucure$i, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor

sau deteriorarea construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţfllor necesare

piantărfl de material dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu diametru de min, 7 cm şi înăiţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de

specie), în spaUul verde aI blocului, respectănd distanţa reglementară faţă de clădiri şi

reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului

2019.

Bd. Regna EIabeta rr. 47. 0d poştMO5O3l3. sed&5. Bucureşli. ROm&,Ia

Teł. 021305.5500
hup Uwwwpmbm

Nr.1 1757/1688642/



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
verifjcării În teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apflca sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriare — 1 ex. arbore declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona -t(aÉi$PA

Întocmit,

Cons. Bogdan P! exJl4122018

0

prezentul aviz a fost postat pe site.uI PMB
(http:U.pmbroiinstitutiiiphmańa!direciiiĺdirectia mediuiavize arboń in consultarelavize prtoń in consultare.php), pe daia de

Sd. Regi,a EIabota nr 47. d laI O513, sedor 5. Bocureşti, ROm&Iia

Tel: 021,305.55.00 ÎiŁ 4016
htIp/Mąn,.pmb m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA

3 ZCIă SĄPEAIflC ‘ .NĄ

2 l DEQ 2Oi

CĂrRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibńturi nr. 9 -11, sector 5
oWice(Waes5 . ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 14, sc. 1
str. Cobadin nr. 5. sector 5
-d-nul
Bucuresti, str Petre Isoirescu nr. 10, bI. P 14, sc. 3, ap. ‚ sector 5
- d-nul
Bucuresti, str. Petre Ispirescu nr. 10, bI. P 14, sc. 3, ap. ‚ sector 5
- d-nul
Bucureti, str. Petre Ispirescu nr. 10, bI. P 14, sc. 3, ap. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr 11999/03.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1688639/11.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11758/12.12.7018, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnilor e, domiciliaţi
în Bucuresti, str. Petre lspirescu nr. 10, bI. ‚ sc. ‚ privind emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din spatele scării 1 a blocului P 14, din
str. Cobadin nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 13.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc P 14, scara 1, str. Cobadin nr. 5, ‚ Iateral dreapta alee acces:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 40 cm, h 15 m, prezintă scorbură profundă Ia baza

trunchiului, Iipsă cilindru central, inclinat cu 450 spre parcare, cu sistemul radicular Ia
suprafaţă, în partea opusă Tnclinării

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, cu acordul Asociaţiei de proprietari a blocului P 14, sc. 1, evacuändu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct.
6 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucurefl, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

Bd. Regma EíEabeta nr 47, cd paştal 050013, sedo-5. Buasreśu, Ramâ,a

Tel: 021305.55.00
htlpihwną.pmb w

Nr.1 1758116886391



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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
đe pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului
2019.

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

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI ařişeze, 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.
Defriere — 1 ex. arbore dechn biologic avansat

Întocmît,
Cons. Bogdan POPESC.14.12.2O1a

18.DEQ 2DiR
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:ĺĺv.pmb.rojjnstjlutjUprjmaria/djrectjj/đjrectja mediuiavíze arbori in consultare/avize arboń in consuliare.php), pe đata de

Bd. Regiia EIabeta iu 47, cod poştalOSOOl3, sectof 5, Buaireşti. ROmâlE

TeI: 021.30555.00 jg. 4016
hUp:ftwą.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA

916 7OlESAPRATOPiMlMPOEU4i

Nr.11760/16886401 2t DEQ 23'ÎF

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Mministrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 110
str. Bârnova nr. 8, sector 5

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr 11209/13.11.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1688640/11.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11760/12.12.2018, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului .‚

presedinte aI Asociaţiei de Proprietari BIoc M
110, str. Bârnova nr. 8, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru arborii
situaţi în spaţiul verde aI blocului, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 13.12.2018, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc M 110, platbanđă scara 1, str. Bârnova nr. 8:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 30 cm, h 15 m, prezintă trunchi putred, atacat de acarieni,
cu ciperci saproflte, înclinat cu 450 spre alee.

Menţionăm că, cu excepţia arborilor situaţi în platbanda aflată în faţa scărilor 1 i 2,
celorlalte exemplare Ie-au fost aplicate Iucrări de toaletare, In consecinţă1 Iucrările de
toaletare necesare exemplarelor netoaletate vor fi executate în baza adresei nr.
9370/24.09.2018, emisă de către Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului
Bucureti i comunicată Primăriilor sectoarelor 1-6.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, 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, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţfllor necesare
plantărh de mateńal dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi inălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi

Bđ. Rega Ekabeta rv 47. wd poştal 050013 sector5, B4cureşti,Ramâ1 ľ --

TeI: 021.3C5.5500
http:ííwww.pmb.m



reţele de utilităţi, in perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului
2019.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriare — 1 ex. arbore declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV

Simona -

ĺntocmit,

Cons. Bogdan POPEx.J14.l22o1a

J

prezentul aviz a ĺost postat pe sHe—uI PMB
(httD:/h.DmbwIinstilutiUprimariaJdirectiWdirecIia mediuiavize arbod in consultareiavize arbcri in consultarephp). pe data de...

1&DEQ 2O
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CĂTRE
Primăria Sectoruiui 5

-. Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veriřicare Investiţii Edilitare
SeMciul Adminiśtrare Spai Vërzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

t

- Spreştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

• Str Fabrica de Chibríturi nr. 9 -11, sector 5
office@aes5so

O - Asociaţia de proprietari ablocului 106
Bulevardui Naţiunile Unite nr. 4, sector 5
- Domnul
Str.. sector

ex. Quercus sp. (stejar) O = 20 crn, h = 8 m
ex. Ulmus sp. (ulm) O = 20 - 30 cm, h = 8 - 1Dm
ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 20 cm, h =

ex. Acer sp.(arţar) O =40 cm, h = 12 m
ex.Tiflasp.(tei) O=20-4Ocm,h=10—14m
ox. Prunus sp. (corcoduş) O = 30 cm, h = 12 m
ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 20 - 50 cm, h = 10 -

ex. Salix sp. (salcie) O = 30 cm, h = 8 m
ex. Morus sp. multitulpinal (dud) O = 4 - 20 cm, h

=
5 - 10 m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11761/1688648! 2 t DEC 2W&

Referitor la.adresa AES nr. 11203/13.11.2018, înregistrată Ia P.M.B.cu nr.

1688648/11.12.2018 şiia Direcţia de Mediu cu nr 11761/1 11Z2018, prin care ne solicită

émiterea avizului de specialitate pentru arbori situaţi în spaţiul verde din faţa blocului 105 (
)hsolicitare este treçut eronat blocul 107), din Bulevardul Naţiunile Unite nr. 4, sector 5, vă

iecem cunoscut că I&verificarea efectuată pe teren în-datąde 14.12.2018, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea

şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificäńle şi completările în
•

vigoare şi H.CG'M.B. 304/2009 privind Normele de pŕotecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

- Municipiului Bucureşti, avizăm:
• Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamenteior de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor

Q de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii

meteo nefavorabile şi eliminarea ramuruor uscate, degajarea cablurilor electrice

Platbandă de aliniament din faţa blocuiui:

14m . -

)Ý_,• ;•“

DeNęnre cu extragereä rdăcini!or:
Plalbandă de âlin)ament din faţa blocului:
- 1 ex. Aflanthus sp. (fals oţetar) O 40 cm, h = 14m — cu cilindrul central putred Ia

apro*imativ 1,3 m petwnchi

—1
-2

—

—1
-5
—1
-4
—1
—1

fld fl-in CIiiHnt nr rndnaçml flSf1 sp.rtnr5. Bućuresti. Románia ltai rĺ



- 1 ex. specie neidentificată O = 1O cm, h = 3 m — cu twnchi putred exfoliat, plin de
ciuperÖcaproîite —

Mentionăm că penlm această locaüe a mai fost emis avizul 2681/14149161062016
care nu a fost pus îrf aplicare (s-a intervenit decât Ia cîteva exemplare din faţa scării 1, prin
lucrări de înălţarë a coronamentului).

Lucrările avizate se Vď executa prin grija administratorului IegaLal terenului Pťimăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri dë prevenire a accidentelor säu deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toáletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr -

304/2009 privind NomeIe de-protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa îp orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoatereä rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea broducerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tänăr.

Precizăm că administratoruľ 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 taz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct.8 din Anexa nr 1.Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea'arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia1 în
funcţie de specie), în spaţiul verde faţă bloc, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar& toamna anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 afln. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, -

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

Defrişarea arboriloŕ avizaţi se va face cu apIicarea prevederilor adreei 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 Ioc vizibiL pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrăńle de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare— l7ex. arbori
Defrişare —2 ex. în decIin bíoĺogic

DIRECTO :c V,
Simona- riana p

ş DIFCŢJĄ
-

- «DW.L
-- .v

.*

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./14.1 22018

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB - . -
-- 1 & DEC 2OU(httpJ(w.mbroľinstituIií/primaria/directii/direcIia mediulavize arbori in consultare/avize arbcd ln consultarenhp), pe data de

Bd. Regina Efsabeta nr 47, cod poştal 0513, sector 5, Ducureşţ Ronán tî% I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI uli2..;
Direcţia de Mediu - -

- ::: ROMANIA
-.

-

1?; S*flbW

Nr. 3155 -79116194511 ?1.BEC 2Q1r- ?

CĂTRE
Primăria -Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare Investiţii Edilitare
- - SeMciul Administrare Spaţií Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11] sector 5

s f

Spreştiinţă f -

- Amerĺajare Eđilitară şi Salubriźare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

-.
- office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari bloc M1 11 B
Str. Bâmova nr. 4, sector 5

Rëferitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1619451726.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.042018, prin care se sdlicită

.rpreluńgţfea ä 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate in teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscul că s-a reinventanat

• materialul dendroloic din avizul 3994/1340978I12.08.2015 šituat îwptantaţia de aniament

a străzii Ghidigeni Ia nr. 45, sector 5 pentru caťe conform Legii nr. 24/2007 privind

• reglementarąa şi administrarea spaţfllor verzLdin intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

compleLările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind NormeIe de protecţie a spaţfllor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm
Spaţiul verde faţa bloc:

- -
- 4 ex. Populus sp. (plop) O 25 - 40 cm, h 14 - 16 m - reducerea Ia 1/2 din volumul

coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare a coronamentelor

în vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo

nęfavorabile şi eliminarea ramurflor uscate
- Mentionăm cä soluţionarea problemNoťjenerate đe arborji care necesită

J lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face confcrm prevederilor adresęi _:

9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.
Arborele cuprins în precedentul aviz, situaťîn spaţiul verdejateral bIoc a .fost -

toaietat i nu mai necesită alte iucrări de toaletare. -

LucrăriIe avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căilé de acces, Iuându-se

măsuri de. rrevenire a accidentelor sau deteriorarea construcjiiior din jur şi a reţelëlor

2eriena conTosn ait5 pct. 6d Anexa 1 ia H.C.GM.B. n 304/2009 privind Normele de

protecf% a spui1or verzi de pe teriioriul MunicipiUiui Bucureşü, in perioada de repaus
ve9etaíw a artorilor {primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic aI acestora
(cu excepa eYiminiii ramuriloT iiscate, operaţiune ce se pote execütain ońce perioadă a

an ului).

RĄ Ppnna FIiçnbnta nr 47 cnd ncstal O5(13. sector 5. Bucureşű. Rcmânia



prima perioada optima de execuţie din

—-

prezentul a'Éiza iost postat pe sŤte-uI PMB
(bttpi/www.ymbrolinstjtutjjjprjmarjaJdjrectjj/djrectja mę6Wa.ize azbosi în ca$ţiltar&avize arbod in consultarephp), pe data de

21. BEC. 2015

il

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţieL Iucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

-

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

- Prezentul aviz se va executa în
primăvară 2019.

Toaletare — 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

-

--

Întocmit,
Insp. Fiorentina POPESCU/5 ex./17-J12.201 S

G

Bd. Regfna Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA.MUNICIPIULLI BUCUREŞTI 9'%..-::.:?;

Direcţia de Mediu
POMANIA

-

---
:1st_

Nr. 3155 -80/1619451!

:4..

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Dirscţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
t Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuń
s :- Str, Fabrica de Chibńturi nr.9 -11, sector 5

Q Spreştiinţă: - -

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro -

-Asociaţia de proprietari bloc S 9, sc.1
Str Novaci nr. 4, sector 5 . -

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/?0.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Uediuci.i nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 4026!1341152113.10.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului S 9, sc.1 din str. Novaci nr 4, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

Q completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamenteIor dę mari dimensiunĄ cu apĺicarea

Iucrăniďr de echihbrare a coronamentelor în vëderea ehminării riscului de frângere şi
prăbuşiré a rnmurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea rarnurilor uscate:

-• SpajiuI- verde Iateraib!oc:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 2Ocm, h 10 m
- 1 ex. Tiliasp. (teDO 3Ocm, hl4m

Spaţiul verde Iatera!bloc:
- lex.Acersp.(arţar)025cm,h8m -

- 2ex.Tiliasp.(tei)025-3Ocm,hl4m
-•

-

r

- 2exAcersp.(arat)Q25-30cm,h1Q-12m
Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborîi care necesită

lucrări de toaletare3 necuprbşimn acest aviz, seva face conform prevederilor adresei

9370124.09.2018 emisă de DirecUa de Meďnt

]‘I $llBd. Reaina Eljsabeta nr. 47. cođ nos!aI 050013. sector 5. Bucureşli, flomänia
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Arborii cuprini în precedentul aviz, stuaţi în spaţiul verde fată bloc au fost
toaletaţi i nu mai necesită alte Iucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor ëxecuta prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-së masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct: 6 din Anexa 1 Ia H.C.&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 biologiďäl aceśtora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate ëxecuta în orice perioadă a
anului).

Precizăm că admĺnistratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguránţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: —

respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancliuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se .va executa în prima perioada optima de execuţie •din
primăvară 2019. . -. . .

-ToaIetare—7exarbon

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Fiorentina /5 ex./18.12.201 8

D

2 t DEQ 20?8

Iłitl JII

-

__

.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013. sector 5, Oucureşti, Ramânia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1
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Direcţia de Mediu

:CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciui Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

-Ľ

Spre ştiinţă: -

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc S 23
Str Novaci nr. 3, sector 5 -

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. - -

1619451/26 042017 şi la Direcţiade Mediu cu nr 3155/27042018, pnn care se sol:cită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate diŔ sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 6733/1364356102.12.2015 situat în spaţiul verde aI

blocului B 23 din str. Novaci nr. 3, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

O completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm
Toaletare:

• Reducerea cu 1/4 a volumului çotbnamentelor de mari dimensiuni, cu apĺicarea_Lttcfărilor

‘:
de echilibrare în vederea ehminărű}iscului deírângere şi prăbuşire a ramurflQr Ia condiţii

•

meteo nefavorabfle şi eliminarea rámur/Ior uscate -

Spaţiui verde faţă bioc: -

- 8ex.Acernegundo(arţar)O20-40cm,h1O14m-— ...

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20- 25cm,.h 8 - 12m .- ;••. -

- 1 ex.Catalpasp.(catalpă)022cm,hl2m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40- SOcm,1i12 - 14m

Spajiul verde Iateral bloc, spre ceňtraĺa termicăr -- — . -.

- 1 ex. Acer negu2do (arţr) O .40 cm, h 12 m -

- 1 ex. Aiianthus sp. (taK veta4 O 25cm, h12 m Reducerea cu 1/2 a vahszrasLuż
comnamentului de mari őimensiunL cu apflcarea lucrărilor de echiflbrare Tn vederea
eflminărü riscului de frângere şi präbuşire a ramurilor Ia condŕţü meteo nefavorabňe şi
eflminarea ramurflor uscate

:I4j sil

Nr. 3155 - 81/16194511

? C.';

1 -

Bd. Reana Elisabeta nr. 47. codpoztal O5I3. sedvr5. unnştĘ RcmânW



- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) o SQcm, h 1Dm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h lOm
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc:
- i ex. Acer sp. (arţar) O 2Ocni, h i 0 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral bloc, sc. B: -

- i ex. Acer neguńdo (arţar) O 30 cm, h 12 m — despicat de Ia zona de inserţie
Lwcrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din iur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletawa 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 (pdmăvarăltoamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscäte, operaŞune ce se
poate executa În orice perioadă a anului -

- defrişarea şi scoatęrea rădăciniloç arborelui se Vdr executa pentru evitarea
produceni de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţnlor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr - -

Precizăm căadministratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi -•a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnIogiei de execuţie a tăierilor, în 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 compensare&arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa regIerneiară faţă dd
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar&toamna anului 2019.

Lafinalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadruľ 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 ÎI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din
primăvară 2019.

Toalëtäre —22 ex. arbori
Defrişäre — 1 ex. arbore —în declin biologic

DIRECTOR E UTIV,
Simona-,aiď9 PA

• ĺ
í ‘1

- Intocmit,

Insp.

Florentina POPESCU/eex./18.12.aols

prezentul aiz a Iost postat pe site-uI PMB
(http:flwww,oçnb.ro/institutiitnrimad&directiWdirectia mediu/avize anIn consultare/avize arbori in consultare.php), pe daia de

Bd. Rena E5sabe nr 47, cnd poşlai 054)313. sectnr 5, Bucum, Ramânia I i I I
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Primăria Sectorului 5
Direcţia Generaiă Operţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

- Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuń
Str. Fabr]ca de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

- —

- Ą7 -n— - s -

• Spreştiinţă:
•

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro -

-Asociaţia de proprietari bloc P48, sc.1
Str. -Moţoc nr. 7, sector 5

Referitor ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
16i945i/26.04.2017i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se, soliöită
prelungirea a 199 avizeexpirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada

• iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventańat
materialul dendrologic din avizul 401711341127116.09.2015 situat în spaţiui verde aI
blocuiui P 48, sci din str. Moţoc nr. 7, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţiior, cu

O modificăriie şi compietările ulteńoare, HC.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe tehtoriui Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din voluröul coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrănlor de echihbríre a coronamentelor în vederea eliminăru nscuiui dę frângere şi
prăbuşire a ramunlor Ia condgu meteo nefavorabile şi ehminarea raniurilor uscate
Spapu! V2rde faţă sc 1 - -

- 3ex Tiflasp (teOO20-50cm, hlO -14m ••

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35 cm, h 12 m - reducerea Ia 2/3- din inălţimea
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor
în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţä. meteo
nefavorabîle şi eliminarea ramuribr uscate

- 1 ęx. AcerNegunr(arţar)O30cm, h 12 m
- 3ex.Fraxinusso.tţsin)O3O-Ocm,h12-14m
- 1 ex. Aescuussp. ţcastan) 020, h B m

2ex.pomifnJcí1etiĐ20-40,h8-1Dm

Ii il

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
-

Nr.3155-82ĺ161451/ 2?‘-‘.ÜEC, 2gs

CĂTRE

• Í?OMÂNIA

s

i

Bd. Reqina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectnr5, Bucureşti, România



executaîn prima perioada optima

- Întocmit,

Insp.

Florentina POPESCUI5exJ1S.12.2018

jjitniilti aiza1cStpitatpe site-uI PMB
(httojţwww.ombro/insbMjWnrimari&directii/dŕrecţja medjujavize arboń in consultarelat&e arbad in consultare.php), po data de

Spaţiul verde spate sc. 1:
- 2 ex. Tiiia sp. (tei) 020 cm, h 1Dm
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 030 cm, h 12 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) 050, h 16 m - Reducerea Ia 112 din volumul

coronamente(or de mari dimensiuni, cu aplicarea (ucrărUor de echflibrare îh vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramuĺilor uscate

Menţionăm soluţionarea problemeior generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform. prevederilor adresei
9370/24.09.2016 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuändu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetatW a arborilor (primjvară-toamnă) pentru anu fi afectat-echilibwl biologic at aćestora
(aĺ excepţia &iminării ramuritor uscate, operaţiune ce se poate executa în Qrice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul legal ai terenuiui esta răspunzător de siguranţa bunuriior
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăriior, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar apflcându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va de execuţie -din
primăvară 2019.

Toaĺetare — 16 ex. arbori

-a

DIRECTOR FXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poşlal 050013, sector 5, Bucureşd, Rcmănia Iůi iI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -11
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- Direcţia de Mediu -

ROMAN IA
- ÁS•TOO.M IĄrEUNÖ

2? DEC 2OiNr. 3155 - 83/1619451!

CĂTRE
Primăria Sectorului 5- -

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veřificare Investiţii Edilitare
r Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

- Str, Fabrica de Chibdturi nr.9 -11, sector 5

- --
--

e .. - •

O Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5so

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 1/1294974/25.02.2015 situat în plantaţia de aliniament a
străzii Ghidigeni Ia nr. 43, sector 5 pentru care conform Lgii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

In domenul publc, în faţa imobilului cu nr. 45:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 70 cm, h 14 m - reducerea Ia 1/4 din voiumul

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare a coronamentelor
în vederea ehmipăru nscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavoŕä6fle şi eIiminrëa ramuńlor uscate

-

-
. Ménţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită

lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz se va face conform prevederilor adresei

:t 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

SctoruIui 5 evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
połectie a sp&UIor verzi de pe teritriuI Municipiului Bucureti, în perioada de repaus
getativ a arborilor (primăvară-toamnâ) oentm a nu ii afectat echilibrul biologic aI acestora
ţcu excepţia elimînării ramurilor uscate, cperaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

lai il8d Rena Oisabeta nr 47, cod poştal OSl3, sedor5, Bucureş. Rcmán
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Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoaneior În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierHor, în caz contŕar aplicându-se sancţiuni conform art. 5, pct, B din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009. — -

-

Prezéntul aviz se va executa în prima perioada äptima de execuţie din
primăvară 2019.

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

— __r%

Întocmit,
Insp. Florentina í5 exJl 8.12.2018

ŕ

2 L DEC 2018

I,fli aM

prezentul aviz afost poslat pe site-uI PMB
0J/ww.o.ror,nsbhWeńmańa/dcliWdirec4ä mediu/a arbod

o

- L- . —

incoqaavize -ui in csuharevhnh pe data ce

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poŞaJ5CCl3, sector 5, Bucureştŕ. Romănia
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Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA

Nr 3155 - 84/1619451/ 27UE2o1a

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

-. Str, Fabrica de Chibritůri nr.9 -11. sector 5 -

Sprfltiinţă: -

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. . -

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 47 A
Str. Pecineaga nr. 97, sector 5 -

—‘

-

• Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2O1B înregistrată Ia P.M.B cu řir.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectořul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat

-

.--.. materialul dendrologic din avizul 753511374089109.12.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului 47 A din str. Pecineaga nr. 97, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrănlor deethÜibrare a coronamentelor în vederea ehminărn nscului de frângere şi
prăbuşire a ramvnlor Ia ccndiţu meteo nefavorabüe şi ehminarea-ramwdor uscate
Sp'aţiůI erde faţă bloc, sc. 1: . -

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm)020 -3Ocm, h 10 - 14m
- 1 ex. Ulmus sp. BuIpinaI (ulm) 030 - 4Ocm, h12 14m
- 1 ex. Pom fructifér bitulpinäl 0 20 - 25cm, h 8- 9m

Spaţiui verde faţă bloc, sc. 1: —

--

- 1 ex. Ulmussp.(ulm)O6Ocm,hl4m

-

4ex.PomfructiferbtuIpinaI02D-25cm,h8-9m-Ĺ
SpcJüJ verde !ateral Moc, spre 9!eea dintre blocuri: : -

- 1 ex. Aiianthus sp. (fals oletar)O2Dcrn. h 12m
Spaţiul verde Iateral b!oc, spre parc: . -

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 4Ocm, h 12m - .

-

- 9 ex. Ulmus sp. (ulm)0 20- 3Ocm,b 1D-l2m

Bď Rena Đisabeta nr. 47. cod oostal 050013. sedar5. Bucureşlt fcmän



- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 18- 2Ocm, h 8 - 9m
Spaţiul verde spate bloc, Jateral parcare:

- 2ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20- 4Ocm, h 1O 12m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 8m
-2ex.Ulmussp.(ulm)040-6Ocm,h 12m
- 2 ex. Acernegündo (arţar) 020 cm, h 12 rÝi
- 1 ex.TWasp.(tei)025cm,hl2m

- 1 ex. Populus sp. (plop ) e 70 cm, h 16 m - Reducerea Ia 1/2 din volumul
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurUor uscate

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrăńle avizate se vdréxébuta prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform ad. 6 pct. 6 din Anexa i Ia H.C&M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protejţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului- Bucureşti, în périoada de rpaus
vegetativďarboriIor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI aceštora
(cu excepţia Bliminărfl ramurilor uscatę, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de.siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în cazcäntrar aplicându-se sancţiuni-conform--art. 6,pct. 8 din Anexa nr.1 Ia
H.tGMBnr.304&ÜQ9

Prë2entul aviz éé va executa în prima perioada optima de execuţie din
primăvară2ol9. -

Toaletare — 31 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona,Maria a POPA

- Insp ex /18122018

prezentul aviz a Jost pastal pe site-uI PMB
Ott//wwrmbroflnfiĺnrimań&direcbUrectia mediWavize wbwi in consuhamia'Áze arbod ‚ stflImedeLpede

21. BEC 201a

Bd. Regina Elisabew nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşli, România I iZ% l
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Direcţia de Mediu Ę
ROMANIA

-

- i s € s iÁnnŕ itstt

- ‚- - -

Nr. 3155 - 85/1619451! -
-

-
2Z DFC 291q -

-- L -. ÖĂTRE --

-

ţ. Primăria Sectoruluĺ5
- ‘

Direcţia Generală OperaţiuŕW- Direcţia Tehničă şi Verificare lnvestiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str, Fabrica de Chibritud nr.9 -11, sector 5

4 ţ-r - - - .- -

spregiinţă :‘ -:
- -t

- Amenajare Edilitară şi Salubrizara-S.Ą. -

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc V 78-: - - -

Str Saltagului nr. 1 sector 5 - -

Referitor la adresa .AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facém cunoscut că s-a reinventadat
materialul dendrologic din avizul 1579/1319482/05.06.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului V-78 din str. Baltagului nr 1, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea śpaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

C de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm
Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din voĺumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor in vederea eliminărä riscului de frângere şi

-
prăbuşire a ramunlor Ia condiţii meteo nefavorabde şi eliminarea ramunlor uscate
Spaţiul

verde Iatera! bloc, sc. 1, spre str. M. Sebastian: --

ĺ
- 2ex.Fraxinussp.(frasin)020-25cm,h12-14m

- -- — - 1 ex.Tiliasp.QeDO5Ocm, hl6m
- ---

Spaţiul verde faţă bioc,sc..1: 1 - -

- 3ex.Acersp.(arţar)O20-30cm1h12-14m . -- a

-

- .

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h 14m
- -

- 1 ex. Robinia sp.(salcám) O 3Ocm, h 14m -

- 1 ex. Fraxinussp. (frasin)025cm, h 12 m -

--

- 1 exJuglansspjnuc)Ol7cm,h 1Dm -—

Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
- 2 ex. Porni fruct]feri 020 - 4Ocm, Ii 6 - lOm

I4ai TBd Renna Elisabeta nr. 47. cod oostal 05W13. seclor5. Uucuresti, flomânia



Menţionăm că soluţionarea prab)emelor generate de arborii care necesită
lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

- Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căUe de actes, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene; conform- art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.&G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţíi[ór verzi de pe teritoriul Municipiului Buçureşti, în perioada de repaus
veetativľa arborilor (primăvară-tóámnă) pentru a nu fi aféctat ebhilibrul biologic aI acestora

- (cu excepţia eliminării ramurilor uscatě, operaţiune ce se poate Sxecuta în orice petioadă-'a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
- şi a- persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de-execuţie din
primăvară2Olo - - -

Toaletare — 12 ex. arbori --- -----
. k- - -- -

!ntocmit,
Insp. Fiorentina POPESCU/5 ex./1 812.2018

—
- -‘Ý Ť-:---- — L_ ‘ —

21BEĆ 7018

prozontul aviza fost poslat po site-ui PMB
(hflv:flLflw,mb.ro/jnstitutii/pńmad&directjVdirecba mediWaize arboň in consulwr&avize arboń in consultare.php), pe daia do

-? —

DIRECTOR EXECUŢW,
‘OPA. .. .--- -

86 Regina Essateta nr. 47. cod pcşlal 050013, seclor 5, Bucureşti, Rornănia
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Direcţia de Mediu .

ROMANIA
-
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27. DEC 2019 —-—-- -

Nr.3155-8611619451/
- -

- CÄTRE - -

Primăria Sectorului 5'
Direcţia Generală Operaţiuni - DirecţiaTehnicăi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibriturĺ nr.9 -11, sector 5
Spre ştiinţă: - -

• - Amenajare EdiHtară şi Salubrizare S.A
Str, Fabrica de Cbîbŕituń nr. 9 -11, sector 5

•

- office@aes5.ro
- -

-Asociaţfa de proprietari bloc 38 - -. -

Str Malcoci nr 26, sector 5 - -

Referitor ia adresa AES nr. 3389/20.04.2Q18, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.042017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se soľcită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectoru-I 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendroiogic din avizul 2785/1330957/17.07.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului 38 din str. Maicoci nr. 26, sector 5 pentru őare conform Legii nr. 24/2007 privind

‘regIemtarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi
compietăŕiietlterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm .‚ .. - -

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din volumul corönamentelor de mari dimensiuni, cu aplióa rea

íucrărUor de echilibrare a coronamentelor În vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriior uscate:
Spaţiu verde bioc faţă sc. A:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) 030 - 4Ocm, h 12m
• - 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 3Ocm, h 14m

- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) 0 60 - 7Ocm, h 14 - 16m
- 1 ex. Jugians sp. (nuc) 0 2Ocm, h 10 m

Coltulbloculuî în áliniament stradál:- • --

- 1 ex. Cercis sp. (arborelelui-iuda) O BDcm, h 16 m
- —: -

Spaţiu verde b!oc faţă sc. 8: - - •.

- 1 ex Pom fructiferD 25cm, h 5m C - -

- 1 ex. Acersp. (arţar)O2Ocm, h 12m-
• - •

-.

Spaţiu verde bloc faţă sc. C: - -

- 1 ex. Pom fructifer O 2Ocm, h 10 m
- 1 ex.Tiliasp.(tei)O3Ocrn,h.14m -

Spaţiu verde b!oc faţă sc. D:
- 2ax. TiIia sp. (tei) O 20 - 25cm, h lOm
-

i ex. Pom fructifer D 2Ocm, ti 8 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 1Dm

- Spaţiu verde bloc Íaţä sc. E:
— 1 ex. Tiiia-. (tei) 0 20 cm, Li lOm

ł%I 1iBd. Regina Eiisabe!a nr. 47. ccd poştal 050013. sector 5, Bucureş, Romänia



- 1 ex. Pom fructifer 0 30cm, h 5 m
- 1 ex. CeItis sp. (sâmbovina) 0 2Ocm, h 10 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. F:
- 1 ex. Pom frucţifer 0 2Ocm, h 7 m

r . - 1 ex. Populus sp. (plop) 0 4Ocm,. h 16 m — Reducerea Ia 1/2 din volumul
ôoronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurflor uscate
Spaţiu verde Iateral bloc sc 8: -

- lex.Pomfructifer02ocm,h8m -

Spaţiu verde Iateral bloc sc F:
-2 ex. Acersp. (arţar) 030 - 35cm, h 14 - 16m

Spaţiu verde spate bloc sc. A .şi 8 - arbori sunt de mici dimensiuni .şi nu necesită
toaletări -

Spaţiu verde spate bloc sc. C:
- 2 ex. Pom fructifer O 2Ocm, h 5 - 6 m

-.

1 ęx. Acersp. (arţar) O 2Ocm, Ii lOm
Spaţľu verde spate bloc sc. D:

- 4 ęx. TiIia sp. (tei) 030 cm, h 12rn
- 1 ex.Acersp.(arţar)O2Ocm, h lOm.

__;

Spaţiu verde spate bIoc ác F: -.

- 1 ex. TiIia sp. (tei) O 20 cm, h lOm
Menţionăm că soluţionarea problemelor -generate đe arborii care. necesită

Iucrări de toaietare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370124.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu. -

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bIoca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform 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 pęrioada de repaus
vegetativ a arłęriIor (primăvară-toamnă) pentru a nufi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în ote perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respeotarea tehnologiei de execuţie a

• tăierilor, 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 se va executa în prima perioada optima de execuţie din
ptimăvară 2019.

Toaletare — 28 ek ărbori

DIRECTOR E
Simona-Maia PA#\ -.

-

2 - Intocmit,Z
- !nsp. Florentin POPESCU,'c exils.12.2o18

prezentul aviz a tost postat pe site-ul PMB
(hitpJMww.pmb.ro/institutii/primariaídirecfjj/djrectja mediWavize arboń in consultare/avize arbcd in consultare.phpLpe data de —

IhJj ilBd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal O513, sedor5, Bucureşti. Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIUŁUI BUCUREŞTI jktr'..ť.:p;

Direcţia de Mediu •..:

ROMAN IA
şjflsa

Nr. 3155 - 87/1619451!

CĂTRE
Primäria Sectoruluis

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verifiçare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector E

Spreştiină r

- Amenajare Edihtară şi Salubrţzarě S$..ą.-.
Str. Fabrica dethibrituri nr. 9 -11, sectoř 5 - . - -‘

office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc v 67
Str. Baltagului nr. 11, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.201'înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Diecţiade Mediu cu nr 3155/27.042018, prin care se solicită
prelungirea ä 199 avize expiŕate şi neexecutate diń sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octorňbrie împreună cu un reprezentant AES, vă facëm cunoscut că-s-ateinventariat
materialul dendrologic din avizul 3660/1338336128.07.2015 situat în spaţiul verde al
blocului V 67 din str. Baltagului nr 11, sector 5 pentru care conform LegiFńr 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:

-O Reducerea Ia 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărflor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eĺiminarea ramurilor uscate:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

1 ex. Robinia sp.(salcâm) 03ocmt 12m
Spatwl verde faţă bloc,sc 2 - - —

- ş

- 1 ex Ulmus sp (ulm) 0 2Bcm, h 12m
- 1 ex Prunus sp (corcodus) O 20 cm, h Sm -

Spaţiu! verde spate bĺoc: -

- 2ex.Ulmussp.(ulm)025-4Ocm,hl2m
- 2 ex. TiIia sp.(tei) 020 cm, h lOm
- 1 ex. pom fructifer 0 20 cm, h lOm
- 1 ex Popukis sp. (plop) 0 25cm, h 16 m — Bsducerea Ia 1!2 din volumul

wronSnentuh de nrnń dimensiuni, cu aplicarea lucřariior de echilibmw in vederea eliminărü
ńsvuluî de frângere şî prăbuşire a ramurilor la condi7 meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurfloruscate

laiiIBd. Reqina Ehsabeta nr. 47, cad paştal 050013. sector 5, Bucureşti, Ramânia



Scuarparcare spaie bloc:
5 ex. Fraxinus sp.(fras]n) 020 - 30 cm, Ii 8 - 1 Om

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc: -

- 1 ex. Ulmus sp.(um) O cm, h 12m — uscat 100%
Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită

Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se njsa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel: -

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborflor (primăvarăitoamnă) pentru a nu fi afectai
echilibrut biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiúhe ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- đéfrişarea şi scoaterea řădăginildr arborelui se vor executá pentrĹf'evitäŕëa
produceru de evenimente cu urmări neďorite' i crearea condiţior pentru planiarea de
matërîal dendrologic tânăr. - -

r

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

• Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defdşaçęr
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, avęţiobIigaţia plantării unui ex. arboretânărćű

-. balot de pământ (cu diametru trunchiului de min 7 tm şi înălţime corespunzătoare
-

- acestuia, în funcţE de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantęre din
primăvar&toamna anului 2019. -

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.&G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărU in teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplićasancţiuni conLart, 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 îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din
primăvară2ol9. -

Toaietare—i4exarbori - - ---: -

Defrişare — 1 ex. arbore —uscaf WO% - -

DIRECTOR EXEQtÍVŞ\
Simona-MarianjPOP4;-
-

• \ -‘ Întocmit,
V&. \ Ttnsp. Rorentina POPESCUI6 exi18.122

prezentui aviz aĺost postat pe siteul PMB V

(ttp:Uwww.pmb.roľinstitutiiŢprimarÍaÍďrectli/direča mediWavize arbod in consultare/avize artoń in consultare.r*v), pedalade.

Bđ. Regna Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013. seclar5, Bucure, Rcmăna I i I



YRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI :1:.;:%;::
Direcţia de Mediu -

Nr.3155-88116194511 -

CATRE
Primăria Sectorulüi5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
• Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Spre ştiinţă : q . • -

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.&— -

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

- - - -

-Grădinita244
Str Humuleętinr. 31, sector 5 -

Referitor Ia adresa AES nr. 33B9/2Ó.04.2018, înregistrată Ia P.M3 cu nr.

L 1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificateJn teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat

materialul dendrologic din avizul 630111360005/29.11.2015 situat în spaţiul verde aI
:€:. grădiniţei nr. 244 din str. HumuIăti nr. 31, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007

- : privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
• modificările şi čömpletările ulterioare, H.C.G.M.B. .304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm
L

-

Toaletare:
Reducerea Ia 1/4 din înălţimea coronameńtelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărflor de echüibrare a coronamentelor în vederea ëliminärü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate:
Spaţiul verde faţă grădiniţă:

-: -. - 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 4Ocm, h lQm

O - 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 2Ocm, h Bm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 SOcm, h lOm

Spaţiul verde spat grădiniţă, Ia Iocul de joacă:
- 5 ex. Populús sp. (plop ) 0 30 - 5Ocm, h 14 - 16 -m - Reducerea- Ia 1!2 din

volumul coronamentelor, de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflór de echilibrare în vederea
eIiniină)Ü riscului de -frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia condąii meteb nefavorabile şi
eliminarea ramurilotuscate -

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 40cm, h io m .-

- ą ex. Acer negundo (arţar) 020 - SOcm, h i0 - 14 m -

r -----

- 1 ex. Acersp. (aar)O 3Ocm, h 12 m

-

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 14m --

- -

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş)O2Ocm, hlOm
. -

- Sex. TJiiasp.J!e»020-SOcm,hlO-12m
.2 -

- 5exiiedfssaIadijă)25-50cm,h12-14m
-.

• Mentionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei

9370/24.09.2013 emisă de Direcţia de Mediu. -‘z•.

—

Bd. Reaina Elisateta nr. 47. cod ooştal 05C013. sector 5, Bucureşli, Rcmânta I 4tZ'%. -l I I



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bJoca căile de acces, Iuându-se
mäsuń de prevenire a accidentelor sau deteńorarea. constwcţiilor d]n jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia euminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privińd:
respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, rspectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni cđňärm• art 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

-

-. Prezentul aviz se va executa în prima periöacIa optima de execuţie din
primăvară 2019.

Toa(eiäre—aOex.arboń

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Majjana PQPA -

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/6 ex./1S.12.2018

L
— á —

prezentul aviz a festpesiat pe site-ul PMB - - -
_- - - . -

(httn-J/.pmb.ro/insiitutiűodmariaJdirectii/dírectia m&iiďitvĘ&So,ip ćonsttreiWbod In cmnultare.php), pe dala de

Iai iIBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Ducureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUJ BUCUREŞTI

Direcťia de Mediu
POMANIA
914 mi 3 SJ.ÁTD3i isůÁ

Nr. 3155 - 8911619451/ 27 BEC 2018

CĂTRE
- Primăria Sectorului 5 . - -

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

-

Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office@aes5so
-Asociaţia de proprietari bloc 69
Caleä13 Septembrie nr 71,sector5

-.
-.

Referitor la adresa AE&--nr. 3389/2004.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/2&.042017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.20181 prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octornbrie împreună ču un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 1839I1321864118.O6.2015 situat spaţiul verde din spatele
blocului 69 din Calea 13 Sďptembrie nr. 71, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verżi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ultedoare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din

• Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde din spatele blocului:
- 1 ex Salx sp tritulpinaiă (salcie) O 23-40 cm1 h 8 - 9 m — cu scorbură profundă Ia bază,
Iipsă cilindrul central, trunchiül de O 40 cm uscat iOO%, scörburüItipIepe trůnchiuri

inclusiv Ia zona de insertie -

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului- Primăria
Sectorului 5, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitařea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
nater&dendro!ogicuÎänär.

?recäăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de sguranţa bunurilor

şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectatea avizuk,i, respectama tehnologiei de execuţîe a tăierîlor, în caz contrar

aplicându-se sancŞuni conform at 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia RCG.MB. nr.. 3041200R

l1aiiP1 Rpnina Flisnbeta nr. 47. cad ooslal 050013. sector 5. Bucuresti, flcmănia



Pentru refacerea fondului vegetai, în comţ5ensarea arborelui avizat pentru delrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu.baiot.
de pământ (cu diärhetru třunchiuiui de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în'
funcţie de specie), în spatele blocului, după extragerea sistemëlor radiculare aie arborelui
cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară

-

- :faţă de clădiri şi reţeie de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna
anuIui2Olg.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art. 9. afln. 5 din H.Ç.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărU în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar sďvor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceiaşi act
no rmativ.

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

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ia data emiterĺi
Defrişare — f ex. În decíin biologic ..

DIRECTOR EXECUTIV, -

Simona-Mariana POPA

.t j.b\; .

Insp. Fiorentina POPESCU 5 ex./1 9.12.2018

-

prezentu! aiz a ťost postat pe site-uI PMB -

(hflDJ/wwwpmbr&jnstjtutji/rjmarja/djrectjj/djrtja mediWavize arbod ln consułtarelavjze a,boń in consultare.php), pe data de._
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Direcţia de Mediu

Nr. 3155 - 90í16194511 27, ÜEC. 2019

QĂTRE -

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Dirécţa Tehnică şi Verificare invëstiţii Edilitare

SeMciuí Administrare Spaţii Verzi şi ParcurĽ
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aess.ro
-Asociaţia deproprietari bloc P19A -

-

Str Cobadin nr. 1, sector 5 -

Referitor ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.

1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia dę Mediu cu nr. 31 55/27.04.2018, prin care se sohcită

prelungirea a 199 avize expirateşi neexecutate din sectorul 5, vęrificate în teren în perioada

iunie - octämbrie împreună cu un reprezentant AES vă facem cunoscut că s-a reinventariat

r materialul dendrologic din avizul 1008/1310795/21.05.2015 situat în spaţiul verde ąI
blocului P19A din str. Cobadin nr. 1, sector 5 pentru caréconform Legii nr. 24/200Tpriviđď

reglementarea şi administrarea spaţWor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele da proeçţie aspaţflor yęrzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm -

Toaietare:
Reducerea cuj!4 a volumuiui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor

-de echilibrare îń ýederea eliminărü riscului deírângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii

meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate -

• Spaţiui verde faţă bloc:
- 5 ex. pomi fructifed 0 15 - 25cm, h 6 - Bm

SpaţiW verde spate bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 30 cm, h 10 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 025—40 cm, h 10 - 12m

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 cm, h 12m
-2ex.pomifructiferi02ocm,h6-8m

Spaţiul verde Iateralbloc: -

-2ex.Tasp.(tei)020-3Ocm;h10-12m - -. - .- -
-

.:2 ex. Fraxinus sp. (frsin) 020 - 25cm, h 10 - 12m

‘‘ h- ‘-1 exCatalpasp(catalpă)020cm,hsm -

Reducerea cu 1/4 a înăttimea coronamentelor dě mari dimensiuni, cu -aplicarea Iýcrărflorde

echiUbrare in veďerea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
fla-'-nenh'Isżrăzij Cobadin, în dreptui bIDculuJ PIQA..

J - *
I -Sex.řraxinussp. (frasin)020—25,hB—ian -

-2ex.Tfliaspjtei)O2Ocm,hBm
- 1 ex. Aesculus sp. {castanlo SOcm, h 10- 12m
- 1 ex. Prunus sp (corcoduş) 0 2Ocm, ii Bm - —-

fl .‚‚ .. fl .-.-.‚-I .-‘-inI flÇrWI1 3cnrţnr RnniirpçIi Rrrninia



Aliniamentul străzii elev Popovici Nicolae, în dreptul blocului P19A:
- 1 ex. Fraxinus sp. (trasin) 0 25 cm, h 1Dm
-2ex.Tiľiasp.ţtei)020 -25cm,hlO-12m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verdespate bloc:

-

1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 cm,h 12m— uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă-pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măśuri de preéhire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
:aeriene, astfel: -

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Norrnele de protecţie a spaţiilor verzi dę pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toámnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anuiui

- defrarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plarítarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că admjnistratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoäńelor in zona ojiéraţiuniIorsupraveghere& execuţjçi Iucrărilőr, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de exećuţie a tăierilor, în 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 a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie.dé7specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar&toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării În teren
a plantărilor în compensare, 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 îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor:

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din
primăvară 2019.

Toaletare — 28 ex. arbori -

Defrişare — 1 ex. arbore —uscat 100%

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU i 6 ex./1 9.12.2018 -

çJ P
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Direcţîa de Mediu
POMANÍA
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Nr. 3155 - 91116194511 -

ZTJ1EC. 2015 -

CATRE
- Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii
- :Săťviciu( Administrare Spaţři Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5
Spre ştiinţă: -

. -

- Amenajare Ediiitară şi S&ubrizare &.A
Str, Fabrica de Chibritud nr. 9 -11, sector
officé@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc P13, sc.2
Str Făt Frumos nr 7, sector 5 . . -

Referitor Ia adresa AES nr. “3389/20.042018; înregistrată Ia I.M.B cu nr.

1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Medią cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită

prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada

iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES,.vă facem cunoscut că-s-a reinventariat

materialul dendrologicdin avizul 757611374930109.12.2015 situat în spaţiul verde aI

bťócului P13 din str. Făt Frumos nr. 7, sectôr5 pentru care conformLëgii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din íntravilanul Ióčalităţüor, cu modificăriie şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi

de peteritoriul Muhicipiukĺi Bucureşfi reavizăm
Toaletare: -

- r -

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii

meteo nefavorabfle şi ehminarea ramurflor uscate
Spaţîui verde faţă bloc sc. 2:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) 030 - 4Ocm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 3Ocm, h 12m
- 5 ex. Pomi fwctiferi 020 - 3Ocm, h 8 - lOm
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 2Ocm, h 10 m
verde spate bloc sc. 2:
- 3ex.PomfructiferOl5-2Oçm,h8-9m

-

- 1 ex Prunus sp (corcoduş) 0 2Ocm, h Bm
-

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 2Ocm, h-lom . •--- .- .-. . -

- 1 ex. Ailanthussp. (falsoţetar) 0 30cn, h 12m
- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 20- 3Ocm, h 9 - 12m
- 2ex.Acersp.-(arţar)020-SOcm,hlO-12m - --

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaul verde spate hloc, sc. 2:

- 2 ex. Acer sp. (arţar)O 10 - 2Ocm, h 10 - 12 m — uscaţi 1003'o

t - —

s

Edilitare

.4

-

. Spaţiu!

- -
?

e -
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Lucrărfle avizate se vor executa prin grija administratowiui Iegai aI terenului Primăria
Seclonĺni 5, evacuându-se masa lemnoasă pentm a nu bioca căile de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constmcţiilor din jur şi a reţeleior
aeriene, astfel:

- .-

- toäletarea se va executa conform arL 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 Bucuréşti,
în, perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară/tamnă) pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadá a anului

-

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilorse vor executa pentru evitarea producerii -

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiior pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal I teréřiülui este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind:
respectarea avizului, respectárea tehnoogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
ap]icändu-se sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 ]a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arboriior avizaţi pentru defrişare, -

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiuiui de min.. 7 cm şi înăiţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în- spaţiul verde aI blocului, respectâńd distanţa regIementar fálă de
clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvaraltoamna anuiui 2019.

La finalizarea Iucrăriior de piantare conf. art. 9 aLin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obflgaţia de a anunţa Dh-ecţia de Mediu din cadrűl P.M.B, în vederea verificării în teren
a piantărilotîn compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va facę cu apľcarea preveď&ŕiioradresei Direcţiei de
Mediunr. 6Q81/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îi afişeze, în
copie, Ia aviżierul biocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Ioôătärilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din
primăvară 2019.

Toa!etare—24ěx. arborŕ
-

Defrişare —2 ex. arbori —uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana2OPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •(?.

Direcţia de Mediu
POMANIA
191$ 201A -M iOPOEĽNÂ

Nr.1 1762116886431

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţfl Edihtare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de locatari a blocului 83, scara 2
Calea Ferentari nr. 9, sector 5, Bucuresti

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 11202/13.11.2018, înregistrată Ia RM.B cu

nr. 1688643/11.12.2018 şi la Directia de Mediu cu nr 11762/12.12.2018, prin care ne

transmiteţi solicitarea domnului - preedinte al Asociaţiei de locatari BIoc

83, Calea Ferentari nr. 9, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru arborfl

situaţi în spaţiul verde din spatele blocului i din parcarea aferentă, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 13.12.2018, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificăńle şi completările in vigoare şi
H.C.G.M.B. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitărh producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, la:
Spaţiul verde spate bloc 83, între scara 1 i scara 2, Calea Ferentari nr. 9:

- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 30 cm, h 12 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 025-30 cm, h 10-12 m;
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 30 cm, h 14 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h 12 m — reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului;
- 1 ex. Morus sp. (dud) bitulpinal 0 7 cm, h 6 m, cu eliminarea ramurilor dinspre

bloc;
- 1 ex. pom fructifer 0 8 cm, h 6 m, situat în stânga aleii de acces către scara 1, cu

eliminarea ramurilor dinspre alee.
Spaţiul verđe spate bloc 83, între scara 2 i ghenă, Calea Ferentari nr. 9:

- 1 ex. pom fructifer 0 30 cm, h 9 m;
- 1 ex. pom fructifer 0 30 cm, h 8 m, cu eliminarea arpantei dinspre carosabil.

Bd. Regna EIaba rw 47, cod poştal 050013, secior 5. BuasrtL ROmâ

Tel: 02130555.00
hupINn.ôv.pnb.m



Spaţiul verde adiacent parcării, de lângă punctul electric, În dreptul locurilor de
parcare 2 i 3:

- 2 ex. Ailanthus sp. (oţetar) e 30 cm, h 14 m, - reducerea cu 112 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramudlor uscate, în vederea evitărü producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc 83, între scara 1 i scara 2, Calea Ferentari nr. 9:

- 1 ex. pom fructifer O 20 cm, h 9 m, prezintă trunchi exfoliat pe jumătate din lungime,
cilindru central mâncat de acarieni.
Spaţiul verde spate bloc 83, între scara 2 i ghenă, Calea Ferentari nr. 9:

- 1 ex. pom fructifer e 15 cm, h 8 m, prezintă scorburi multiple pe trunchi, cilindru
central putred.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, conform art.
6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri 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 primăvara anului 2019 - toamna anului
2019.

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

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

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

ln vederea reanalizării cererii privind defrişarea otetarilor din spaţiul verde aferent
parcărü blocului, de lângă punctul electric, despre care spuneţi că «sunt uscaţi, vă facem
cunoscut că pentru o determinare corectă a gradului de declin biologic trebuie să reveniţi cu
o solicitare în primăvara anului 2019 după pornirea în vegetaţie a arborilor (luna mai).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriare — 2 ex. arbori aflaţi in decIin biologic avansat
Toa(etare — 11 ex. arhort

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona - Mariana PORAr-

Întocmit,

ť Insp. Florentina POPESCU

Red. B.P. -6 exJl7.12.2018 ff4—
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