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Direcţia de Mediu

ŘOMÂNIA
f uNA

Nr. 8501, 9992, 1161011655795,16683431 06cX 2OJ

CĂ TRE,
S.C FIBULA AÎR TRAVEL S.R.L.

Str. Cuţitul de Argint, nr. 74, Sector 4- offlce(&jÎbuia.ro

Spre ştiinţă
Primăria Sec torului 3 -Dkecţia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr 5-7, sector 3

(Pianta ţie de aliniament- str Gheorghe Dem. Teodorescu, nr 16, sector 3

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr1655795/30.08.2018 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8501/31.08.2018, completată cu adresa înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1668343/09.10.2018 şÍ Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9992/10.10.2018 i cu nr.
11610/05.12.2016 prin care se so(icită emiterea avizului de specialitate privind intervenţia
asupra unui arbore situat în aliniamentul din str. Gheorghe Dem. Teodorescu, nr 16, sector
3, vă comunicăm că în urma analizării documentele existente Ia dosar:

- cerere
- Planurile anexă (1:500,1:2000), vizate spre neschimbare,
- Certificat de URBANISM NR. 1
- Autorizaţia de Construire nr.
- Contract de vânzare autentificat sub nr 1

- actu( de reglementare emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti pentru

acest proiect, nr
- aviz D.G.I.S.P. — Comisia de Trafic ş Circulaţie-P.M.B., nr. /

- avizul Direcţiei pentru Cultură. Culte i Patrimoniu Cultural Naţional a Municipiului

Bucureti, nr.
- un plan de situaţie cu arboreie pentru care se solicită avizul de defriare marcat pe

plan
- fotografii — 1 buc.
- a verificării în teren în data de 20.09.2018
- a analizărfl documentaţiei în cadrul Comisiei de Ecologie i Protecţia Mediului - din

data de 17.10.2018, având în vedere că arborele împiedică accesul în parcarea imobiiului
construit conform AC nr. ‘ în conformitate cu prevederile art. 12, alin 3 din
Legea nr 24/2007 privind regiementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
iocalităţiior completată şi modificată cu Łegea 47/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 304i2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureti şi cu H.C.G.M.B.
nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradaie din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucure$i avizăm
Defriare cu extragerea rădăcinilor:

54 Regiia EÍSabeta nr 47, cod poştal osmia, sedo.5, BuaJreşii, Ronik,ia

TeI: 021305.55 00
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Plantaţie de aliniament- str. Gheorghe Dem. Teodorescu, nr. 16:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) D= 60 cm, H 12m

Lucrările avizate se vor executa prin grija S.C. FIBULA AIR TRAVEL S.R.L. - sub
supravegherea unui reprezentat aI Primăriei Sectorului 3, Direcţia Administrarea
Domeniului Public, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur i a
reţelelor aeriene - defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametru de minimum 7 cm i înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, din care: 1 ex. în alveola nou creeată, în
plantaţia de aliniament din str. Gheorghe Dem. Teodorescu, ‚ nr. 12, sector 3 în dreptul
clădirii cu suprafeţe nevitratela o distanţă de 20m de vechia alveolă, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri ş reţeie de utilităţi i 5 ex. arbori în alte IocaţU(plantaţia de
aliniament din str. Gheorghe Dem. Teodorescu şi str. Invingătorilor, sector 3),
respectând Protocolul de plantare nr. 630 din 29.11.2018 încheiat cu Primăria
Sectorului 3.

La finalizarea Iucrărflor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, in vederea veriflcării în teren
a piantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIai act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defriare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana POPA

*

\Ź
In tocmit,

Insp. Sflvia MAŢEICU

Red; S.M./5 ex.12P12.2018 — prezentul aviz a ĺost pDstat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17. IAN ?fllQ

CĂTRE
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCURESTI
Str Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 18, sector 1, Bucureti

( Sos. Alexandriei, în zona Penitenciarului Rahova ‚sector 5)
c

fleferitor ia adresa dvs nr. 5168/19.12.2018., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1692349/19.122018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.11918/20.12.12.2018, prin care
solicitaţi aviz de specialitate cerut prin Certificatul de Urbanism nr.
888/R/1656914/28.11.2018, în scopul „obţinerii autorizaţiei de construire În vederea
elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării Iucrărilor de construire privind
:executare pasarelă pietonaiă pe sos. Alexandriei, in zona Penitenciaruiui Rahova,
sector 5", Ia verificarea efectuată pe teren în data de 14.01.2019, s-a constatat că pe
amprenta Ia soi a construcţiei nu există arbori.

In urma analizării dosaruiui, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, vă facem cunoscut avizui favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de principiu, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriui Municipiului Bucuresti, art. 4, Iit. b.

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

Menţionăm că pentru 3 ex. arbori din vecinătatea viitoarei construcţii care necesită
Iucrări de intervenţie s-a emis avizui nr. 11918- 1/1692349/2019.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon riana POPA

4, Intocmit,
Expert Florentina - Mirela POPESCUI4 ex./15.O1.2019

Nr. 11918/1692349/

Bd. ReQina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050313, sectnr 5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 L IAN. 2019

CĂTRE
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCURESTI
Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr 18, sector 1, Bucureti

( CaIea Griviţei —RA TB Carpaţi ‚sector 1)

r

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1692341/19.12.2018 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11916/20.12.12.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate
cerut prin Certificatul de Urbanism nr. 913/RJ1656924/29.11.2018, în scopul „obUnerii
autorizaţiei de construire în vederea elaborărfl documentaţiei pentru autorizarea
executărfl Iucrărilor de construire privind :executare pasarelă pietonală pe Calea
Griviţei —RATB CARPAŢI ‚ sector 1", Ia verificarea efectuată pe teren in data de
10.01.2019, s-a constatat că amplasarea capetelor pasarelelor se execută fără
afectarea arborilor din zonă.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, art. 4, lit. b.

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

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

Director Executiv
Simona-Maria

Întocmit: Expert Vasilica PLEŞU

1,
Red. PV-4 ex-l 1.01.2019 prezenlul aviz a fost postat po silo-uI PMB ‘k 20,

pe data de

Nr. 11916/1692341/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05m1 3, sector 5. Bucureştt, România
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 11918- 1116923491 YOW

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
- COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCURESTI
Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 18, sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa CMDDB nr. 5168/19.12.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1692349/19.12.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr11918/20.12.12.2018, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru realizarea unei pasarele pietonale pe sos.
Alexandriei în apropierea Penitenciarului Rahova, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 14.01.2019, s-a inventaňat următorul material
dendrologic situat în vecinatatea viitoarei pasarele care necesită Iucrări de intervenţie ( nu
este sitat pe amprenta Ia sol a vfltoarei construcţii), 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 privind Normele de

Q 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:
In aliniament stradal sos. Alexandriei, vis a vis Penitenciarul Rahova (pana in
trecerea de pietoni pe sensul de mers dinspre Bragadiru):
Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aphcarea lucrărilor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate:
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) 0 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp.bitulpinal (dud) 020 - 22 cm, h 10 - 11 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor si păstrarea alveolei:

In aliniament stradal sos. Alexandriei, vis a vis Penitenciarul Rahova (pana in
trecerea de pietoni pe sensul de mers dinspre Bragadiru) Ia intersecţie cu str.
Vidului:
- 1 ex. specie neidentificată 0 15 cm, h 4 m — uscat 1 00%

Bd. flegina Elisabeta nr. 47, cod pcşaI 050313, sedor5, Bucureşti, flomânia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluí 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 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 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, 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 unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi inălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celui defriat, cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 si a distanţei reglementare faţă de clădiri şi reţele
de utilităţi, 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, 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. 6081128.07.2016.

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.

To&etare — 2 ex. arbori
Oefrişare — 1 ex. uscat 100%

DJRECTOR EXECUTIV,
Si ana POPA

—
s
-1 ‚-1

? u

b Intocmit,
Insp. Florentina ie ex./1 5.01.2019

r
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpJřwww.pmb.roinsIitutiWńmari&directWdirecti mediu/avize arboń in consultar&avize arboń in consultare.phD), pe data de...
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

____
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CĂ TRĘ
D-na i

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
os. Electronicfl nr.44

(Teren situat în str. Frederic Chopin ‚ Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1629737/31.05.2018 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr. 4572/04.06.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1691772/18.12.2018, 1699811/18.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.11887 /19.12.2018,
333/21.01.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru materialul dendrologic
existent pe terenul din str. Frederic Chopin nr.15A, Sectorul 2, care împiedică executarea „edificărü
unei constwcţii cu regim de înălţime S÷P+2E .i destinaţia de locuinţă colectivă “, conform C.U.

din 19.02.2018, vă facem cunoscut următoarele:
1. Ca urmare a analizării documentaţiei depuse:
- Cereri petent;
- Certificat de Urbanism - ť" din 21.01.2016, cu planurile anexate;
- Contract de Vânzare— Cumpărare cu Incheiere de Autentificare r .2013;
- Act de Comasare cu incheiere de Autentificare /04.06.2014;
- Extras de Carte Funciară i /08.07.2017;
- Certificat de inregistrare Compania Damar'97S.R.L.;
- Certificat de Urhanism din 19.02.2018, cu planurile anexate;
- Studiul de Insorire faza D.T.A.C;
- Referat Studiul de Insorire i mnoiembrie 2018 pentru construire imobil S+P÷2E- Iocuinţe

colective;
- Raport de Informare şi Consultare a publicului /1 9.06.2017;
- Aviz pentru PUD r din 03.11.2016 cu planurile anexate;
- Hotărârea n 05.12.2011 privind aorobarea documentaţiei de urhanism PUD;
- Avizul Poliţiei Rutiere n / I 14.12.2018 cu planul anexat;
- Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie 21.11.2018 cu planul anexat;
- Clasarea Notificării' ‘/14.09.2018;
- Extras de Carte Funciară i /17.10.2018;
- Contract de Vânzare- Cumpărare cu Incheiere de Autentíficare r
2. A inventarierii materialului dendrologic existent pe terenul din str. Frederic Chopin

Sectorul 2:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h= 8-1 Om
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h= 3-4m
- 1 ex. Querqus sp. (stejar) O=3Ocm h=8m
- 4 ex.Thuja sp. (tuia) O=15-2Ocm h=2-3m.

Totai= 1O ex. arbori şi vegetaţie spontană.
3. A prezentăríi PROTOCOLULUI V15.o1.2019, încheiat între d-na

Administraţia Domeniului PubIic Sectorul 2, înregistrat Ia RM.B cu nr.1699811/18.01.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.333/21.01.2019, solicitatde către Direcţia de Mediu prin adresa

R.1 Ppnin FIiçhIn nr 4L r.nd nostal 05m13. sector 5. Bucuresli. Romănia I t2' l i l



4572,11557/1629737,1691772114.01.2019, pentru plantările în compesare în raport de 6:1(conform
PUG- Municipiul Bucuresti) imobilul analizat este situat în subzona L3a - subzona Iocuinţelor
colective medii.

In contormitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
se avizează:
Teren - str. Chopin nr. 15A:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor pentru arborii situaţi pe amplasamentul viitoarei
construcţii şi/sau care împiedică organizarea de şantier în interiorul proprietăţii

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-SScm h= 8-lOm
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h= 3-5m;
- 1 ex. Querqus sp. (stejar) O=3Ocm h=Bm
- 4 ex.Thuja sp. (tuia) O=15-2Ocm h=2-4m.

Total= 1O ex. arbori.
Eliminare vegetaţie spontană - reprezentată de Iăstari aparţinând speciilor Ailanthus

altissima (oţetari), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcaduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor i eliminarea vegetaţiei spontane se vor

executa prin grija dumneavoastră în calitate de proprietar aI terenului pe care se afIă arborii,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca aleile/căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Menţionăm că proprietarul terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor
în zona operaţiunilor, supravegherea executării Iucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a
tehnologiilor de specialitate privind execuţia defriflrfl, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform
art.6 alin, 8 din anexa nr.1 aH.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrişarea arborilor sus menţionaţi în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantărü a 60 ex. arbori tineri cu balot de pământ
(raport de plantare 6:1) cu respectarea dimensiunilor conform specificaţiilor din Protocolul de
plantare nr. 549/15.01.2019, încheiat cu Administraţia Domeniului Public Sectorul 2.

Conform Protocolului sus menţionat arborii se vor planta în Iocaţiiłe din os. Pantelimon (30
ex. arbori apartinând speciei Tilia sp.) respectiv str. ipca — Steaua Roţie — RâuI Colentina (30 ex.
arbori aparţinând speciei Salix sp.).

Plantarea se va efectua de către o tirmă contractată de dvs, iar întreţinerea (udarea) se va
face de către A.D.P. 2, conform Protocolului, încheiat între dvs. i ADP Sectorul 2.

Precizăm că în cazu( în care, în urma verificărilor ulterioare, după minimum o perioadă de
vegetaţie de Ia plantare se constată uscarea materialului dendrologic, acesta va fi înlocuit de către
executantul Iucrărfl, conform specificatiilor din Protocol.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1O ex.arbori

Întocmit Exp Pricopi Anişoara
2 1 IAM lfllfl 1'

Ł4 11111. LUW
I 7ĺLĆ(-o-2v

Red: P.A./3 ex.J22.Ol.2O1 Ţ
— prezentul aviz aíost poslat pe siIe- ul PMB.
hltpi/www.pmbr&institutivprimań&direclŕildirectia međiWavize aóoń in cnnsultareiavize arbod in consullare.php, ne đala de

i,at

Eĺiminare vegetaţie spontană

Simona-Mar

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod pcştal ascia, seotor5, Bucurei, Rnmánia



PHMĂRIA MUNI1PIUWI BUWREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
S.C. PHEMIUM CLASS PROPERTY S.R.L.

Strada Gheorghe Ţiţeica nr.212-214, bloc ETHOS HOUSE,
birou nr.15, et.6, sector 2, Bucuresti

( Strada Matei MiIIo nr. 5, sector 1)

din 12.09.2016 de Notar public

3 ĺ IAN r
Nr. 10421, 282/1672525/

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. PREMIUM CLASS PROPERTY S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1672525/19.10.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10421/22.10.2018, completată cu adresa înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.282/1 6.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra arborilor situaţi pe terenul proprietate privată din str. Matei MiIIo nr.5 sector 1, în
vederea executărü “Iucrărilor privind desfiinţarea construcţmor existente .şi construirea unui
imobil cu funcţiunea de birouri .şi servicü, comerţ cu regim de înâi'ţime 3S÷P÷3E+7E÷etaj

tehnic, refacere împrejmuire $ organizarea de execuţie în incintă", vă comunicăm:
Ca urmare:

1. analizării documentaţiei depuse Ia dosar;
- Cerere,
- Act de dezlipire —duplicat- autentificat sub

Ioana Valmar,
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M12

r emis de Ministerul ComunicaţUlor în data de 17.09.1998 pentru
Societatea Naţională de Telecomunicaţii Romtelecom S.A.,

- Extras de carte funciară pentru informare din 08.09.2017, CF ...

- Certřficat de Urbanism din 28.06.2018 emis de P.M.B.,
- PIan anexă Ia C.U. scara 1 :500,
- Decizia etapei de încadrare din 17.09.2018, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucuresti împreună cu planul anexă,
- Imputernicire n din 03.10.2018 emisă de TELEKOM

ROMANIA COMMUNICATIONS — Departamentul Management Spaţii i Servicii

generale Romania, pentru Domnul Alexandru George Minciulescu —

angajaťcolaborator Premium Class Property SRL,
mputernicire S.C. Premium Class Property S.RL. pentru
Marcela;

- PIan de situaţie cu arborii existenţi i propui spre defriare/ arbori existenţi i
păstraţi,

- Memoriu de prezentare,

2. a verificărilor efectuate în teren din data de 02.11.2018,

‚.i, ĘIi.nhntn nr n nrwl rwtI fl!ľNllą çnntnr Ruc,iresti. flnmănia

Ianculescu Irina

Iţaii1

n



3. analizării documentaUei depuse în cadrul sedinţei Comisiei de Ecologie i
Protecţia Mediului din cadrul P.M.B, din data de 30.01.2019,

în baza Legii 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, ş.i în baza H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de Protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
se avizează:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Arbori care prin amplasament împiedică executarea Iucrărilor de construire (situaţi pe

amprenta constructiei) i organizarea de şantier în incinta propńetăţii:
- 11 ex. Aesculus hippocastanum sp. (caslan), 0=30-60 cm, h=20-25 m,
- 2 ex. Abies sp. (brad), 0=30-45 cm, h=20-25 m,
- 2 ex. Pinus sp. (pin), 0=25-30 cm, h=20-25 m.
Total: 15 ex. arbori

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
aleileĺcăile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţfllor din jur ş a Iinfllor aeriene.

Menţionăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării Iucrărilor i de respectarea

prevederilor avizului, a tehnologiei de specialitate privind execuţia Iucrărilor de defriare, în
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, alin, 8 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B
nr.304/2009 privind Normele de Protecţie a spaţfllor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului i refacerea fondului vegetal, în baza
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi spre defrişare, aveţi
obligaţia plantării a 150 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa de 20-24
cm şi înălţimea corespunzătoare acestora în funcţie de specie (raport de plantare în
compensare 10:1 pentru arbori viabifl siiuaţi pe teren în zona cu funcţiune mixtă), conform
prevederilor Angajamentului de plantare nr. 10421/282/1/30.01.2019, înregistrat la Direcţia
de Mediu cu nr.611/30.01.2019.

Arborii se vor planta în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020 —

toamna anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare, conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

proprietarul Iegal aI terenului are obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B.
în vederea verificării în teren a plantăsilor în compensare (pentru arborii care vor fi plantaţi
pe terenul din str. Matei MiIIo nr.5), In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

Se vor respecta suprafeţele de spaţii verzi propuse prin documentaţia depusă.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH şi este valabil numai

însoţit de avizul Ministerului Culturii i identităţii Naţionale.
Defrişare, cu extragerea rădăcinUor - 15 ex.arbori,

POPA

Întocmit,
Daniela Voinecu

Ą
Red: D.V..12 ex./3D.O1.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

hltp:j/wwwprpbrnjinstitutivp,jmadaldireçtii/djrecţja mediWavize arbari in consullar&avize a,tori in consultareDhp, fle

lł? I

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona

Bd. Rena ELsabeta nr. 47, ced poşlai 05W1 3, seclor 5. Bucureşfl. Rannia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl opnç2Ą19.u
DIRECŢIA DE MEDIU

flg rrD
Nr. 7767,8927,10688/1650872,1659278, 1675087/

CĂ TRĘ
S.C. NOVA IMOBILIARE S.R.L.

Piaţa Charles de GaulIe nr.12, Clădirea Charles de GauIle Plaza, et.3,
biroul nr.325, campus 05, sector 1, Bucuresti

Spre tünţă:
COLLOSEUM MALL &R.L.
Strada Baicului nr. 82, paviĺion tehnic i adminisrativ, camera A27, et.3, sector 2, Bucuresti

(oseaua ChitiIei nr.284, sector 1, Bucureşti)

Reteritor la cererea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1650872/09.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.7767/10.08.2018 i completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1659278/11.09.2018, nr. 1675087/29.10.2018 si (a Direcţia de Mediu cu nr. 8924/12.09.2018 i
nr.10688/30.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate în vederea continuă rü
iucrărflor cu modificare de temă pentru construire — Colloseum MaII În incinta Colosseum Center din
os. Chitilei nr.284, sector 1, Bucuresti, aflat în proprietatea Colosseum Mall S.R.L., vă comunicăm
următoarele

1. Având în vedere documentele depuse Ia dosar;
- Cerere
- H.C.G.M.B. /2009 (modiíicare PUZ aprobat prin HCL S1
- Aviz urbanism r 104.07.2007J -‚

- AC 24.12.2009 emisă de Primária Sector 1,
- AC ‚ —. 11.09.2011 emisă de Primăria Sector 1,
- Act dezmembrare autentificat sub nr. cu rectificare

- AC r .. nisă de Primăria Sector 1,
- Act dezmembrare auieiitificat sub nr.
- CU nr. emis in data de 14.07.2016 de Primăria Sector 1,
- Certificat emis de Serviciul Cadastru-PMB cu privire Ia număr potaI,
- ACnr. -

- CU nr, DE Primăria Sector 1,
- Planuri anexă Ia Certificatul de Urbanism nr. din 21.03.2017,
- Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului,
- Avize emise de Autoritatea Aeronautică Civilă, M.A.I., RADET, Distrigas Sud, Enel,

Apa Nova SA,
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie PMB nr.
- Plan anexă Ia avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie nr.
- Contract de vânzare-cumpărare nr.
- Extras de carte funciară pentru informare din 05.07.2018
- Memoriu tehnic —faza DTAC,
- Plan de situaţie cu marcarea arbustilor propui spre transplantare,
- Plan de amenajare spaţii verzi,
- Imputernicire emisă de S.C. Colosseum MaII S.R.L. pentru DI. Andrei Florin Stanciu,

84 Regina Eisabeta nr. 47 cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románta

TeI: 021305.55.00
http :Nwww. pmb. ro



- impułernicire emisa de 5.U. NOva imoiniare .H.L. pentru UI. Andrei F-Iorin Stanciu,
- Acord nr, cu privire Ia transplantare arbu$iexistenţi pe parcelă,
- Adresă nr. din 06.09.2018 către Agenţia Naţională pentru Protecţîa

Mediului privind transplantarea a 3 ex. arbuti de pe teren proprietate privată
- Fotografii.

2. Urmare a verificărilor efectuate în teren in data de 31.08.2018, s-au inventariat 3
ex.arbuti viabili Iocalizaţi actualmente pe terenul din os. Chitilei nr.284 (Iot 8), teren pe care se va
realiza construcţia Coíosseum MaII.

3. In urma instrumentării dosarului i luând în considerare că arborü inventariaţi impiedică
execuţia Iucrărilor de construcţie pentru Colosseum MaII, avizăm:

Transplantare:

Terenul din incinta imobfluĺui proprietate pńvaîă din os. Chitilei nr.284, sector 1 (Iot 8),
Bucuresti - Iot 8:

- 2 ex. arbusti Thuja, h=1 -2 m;
- 1 ex. arbust Berberis, h=1 ‚5 m;
Arbuştü, prin poziţia Ior impiedicä realiza rea construcţiei Coĺosseum MaII. Acetia vor fi

transplantaü pe un teren aflat în incinta Colosseum Center din ąŞos. Chitilei nr.284, Iot 8.
Lucrările de transplantare se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului, cu o firmă

abilitată pentru execuţia acestui tip de Iucrări. La execuţia operaţiunilor de transplantarea arbutiIor
menţionaţi se va avea în vedere asigurarea tasărH pământului în groapa de transplantare i drenajul
gropii unde se va executa transplantarea. De asemenea, pentru prinderea materialului dendrologic
în noua Iocaţie, aveţi oblig&ia udărH materialului dendrologic cel puţin o perioadă de vegetaţie,
pentru asigurarea prinderii acestuia, Perioada de transplantare este perioada de repaus vegetativ
(toamna — primăvara). In cazul în care1 arbutii transplantaţi nu se vor prinde după o perioadă de
vegetatie, acetia vor fi înlocuiţi cu materiai dendrologic de acelasi tip.

La tinalizarea lucrărilor de transplantare, proprietarul Iegal al terenului are obligaţia anunţării
Direcţiei de Mediu din cadrul PMB pentru planificarea i efectuarea verificărilor în teren.

Totodată, vă facem cunoscut că această Iucrare (transplantarea) se va executa cu
respectarea prevederilor art.9, alin (2) din Legea nr.24/2007, cu modificările ş completările
ulterioare, privind reglementarea si administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor.

Mentionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare.
Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrări(or si respectarea prevederilor prezentului aviz, Pentru orice moditicare apărută
ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia la Direcţia de Mediu.

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

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

o
DIRECTOR XECUTIV,
Simo W& POPA

Întocmit
Daniela Voin

Red: D.V,J3 exj O1 .022019
— prezentul aviz atoşt postat pe site- ul PMB.

htipjĺwww pmb ro/,nst,tutn pnmana/direct,,/d,rectia med,u/av,zo a,t,on n consultare/avlze_aóori_,n_conşultare php pe data de

Bd. Regna Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmánia
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PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞ11 r92çĘip.?912ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

O FEB. 7019

CĂ TRE,
S.C.OMV PETROM S.A prin împuternicit dna

Str. Coralilor nr.22, sectorul 1

(Teren situat os. Vergului nr. 16A, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.53817/19.11.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1682027/19.11.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr.11269/20.11.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 15 ex. arbori situate pe terenul

C) din şos. Vergului nr.16A, Sectorul 2, conform Certficatului de Urbanism r in
17.10.2018 cu planurile anexate, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 06.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic
Teren - şos. Vergului nr. 16,4, Sectorul 2:

- 15 ex. Prunus domestica (prun) O=15-l7cm h= 2- 4m;
In urma instrumentărfl dosarului şi a analizărfl acestuia în cadrul şedinţei Comisiei de

Ecologie şi Protecţia Mediului din cadrul C.G.M.B, din data de 30.012019 în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul de principiu favorabil în scopul
obţinerii autorizaţiei de construire.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare/toaletare.
Inainte de începerea Iucrărilor aveţi obligaţia solicitării avizului definitiv de

defrişare.
La solicitarea avizului definitiv veţi completa documentaţia cu Autorizaţia de

construire si un plan de amenajare spaţii verzi aferent construcţiei conform prevederilor
regulamentului de urbanism/autorităţii de mediu;

O Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu va fi sancţionată
conform cu H.C.G,M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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

Întocmit Exert Pricopi Anişoara

Nr.1 1269/1682027/

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonaMar/?ha POPA

ć7 L'\
-

c

Red: P.A13 ex.04.02.2019
— prezentul aviz afost pDszat pe site- uI PMB. U ‘5 F(
htlp]/ww.Dmb.roĎnstitutiWprimańaidirectiiídirectia mediwavize arbori in consultar&avize arbod in consultare.php, pe data de - 2flp

Sd. Regina Elisabeta nr 47, cod pośtal 050013, seclar 5, Bucureşti, RQmánia

TeI: 021.305.55,00
hUp://'w.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 romcnia2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 7439, 11282, 95,154/1/1649009, 1682366, 1696093116967311
12, FEB 2019

CĂ TRĘ
S.C. DAGESHASSETS &R.L.

Str. OIteni nr.2-4, Sector 3, Bucureti
office @dageshgroup.com

Referitor Ía adresa dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

Q 1649009/03.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7439/06.08.2018 prin care solicitaţi
emiterea avizuiui de specialitate cerut prin CedificatuI de Urbanism
din 31 .07.2017, în scopul „Iucrări de construire imobile Iocuinţe 2S+P+5E i imobii cu
funcţiune mixtă 23÷P+3E+8E+9 E÷10 E", pe terenui proprietate privată situat în Calea
Plevnei nr sector 1, cu completările înregistrate Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1696093/08.01.2019, nr.1696731/10.01.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.
95/09.01.2019, nr.154/11.01.2019, vă comunicăm

1 )Tn urma analizării documentelor existente ia dosar:
- Cerere
- Poze
-Adresă DM în vederea completării documentaţiei

nr.7439/1 649009/10.09.2018
- Extras de Carte Funciară nr. -

-Cedificat de Urbanism nr. J

-Contract de Vânzare — Cumpărare sub Condiţie cu Încheiere de Autentificare

nr
-Decizia Etapei de Incadrare nr.
-Aviz Brigada de Poliţie Rutieră nr -

-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr
-Aviz Ministerul Cuiturii i Identităţii Naţionale nr.

2) a verificărilor în teren 30.08.2018 ‚ 03.09.2018 respectiv 26.11.2018

3) a analizărfl documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului
—CGMB din 30.01.2019 i a rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod paştal 050013, sedar5, Bucureţi, Románia

TeI; 021305.5500
hup :ĺ/wwwpmb ro

-



Arbori situaţi pe amplasamentui viitoarei construcţii —Calea Plevnei nr. 52
- 3ex. Morus sp. (dud) O 40-100 cm, h 12-lSm
-4ex. Ailanthus altissima (oţetarfals) O 15-25 cm, h 8-14m
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/prophetarului Iegal aI

terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a
reţeielor aeriene şi crearea condiţUlor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 20 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă
optimă de Ia obţinerea avizului, pe terenul proprietatea dvs., din Calea Plevnei nr.52, sector
1, potrivit Angajamentului de Plantare nr.7439,11282, 95,154/1/18.01.2019 i 22 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiuiui
minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, pe
domeniul public, potrivit Protocolului de Plantare nr. 02/21.02.2019, încheiat cu ADP
sectorl.

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

Prezentul aviz are termen de vaţabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit
de avizui Ministerului Culturfl, întrucât iocaţia figurează pe Iista Monumentelor Istorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare -7ex.

na POPA

Întocmit: ExpertVasilica PLEŞUŞ'-t-N
5cx./07.02.20 19

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hflniĺiw.pmtsnůinsUtuü/prünariaIcbrecbiiďirUa mediWaize arboąt bi çcnsţdWr&a%ize arbod in consuitarestip, pe data de

Director Executiv
Sirnon

Og F(g
?OZQ

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Ramânia
TeI: 021305.5t00
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PHIMĂRIAMUNIOPIUWIBUCUREŞ11 oppnç2Q15.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

12. FED. 2fl19
Nr.10258,11861/1670251, 1691168!

CĂ TRE,
reprezentant aI S.C. padois Pour Toi SRL

Str. Ghemului nr. 30, Sector 4

(Str, Măgura Vuiturului nr. ‚ Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1670251/15.10.2018, şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10250/16.10.2018, completată cu documentaţia inregistrată Ia

Q P.M.B cu nr1691168/17.12.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.11861/18.12.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe
terenul din str. Măgura Vultuwlui cu nr. 3, Sectorul 2, vă comunicăm că, în urma
analizărU documentelor existente Ia dosar:

- cereri
- contract de Vânzare - Cumpărare cu Incheiere de Autentificare — din

cu încheiere de Rectificare
- cerificat de Urbanism cu planul anexat;
- autorizaţie de Construire -

- extras de Carte Funciară - 1;

- clasarea NotificărU
- plan de situaţie cu marcarea arborilor ce urmează a fi defrişaţi
- aviz definitiv Comisia Tehnică de Circulaţie -‚

- fotografii — 2.
- a verificărilor în teren din data de 28.112018;
- a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia

Q
Mediului din data de 30.01.2019, conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţhlor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti şi Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47, avizăm:
Teren — str, Măgura Vulturului nr.96-98, Sectorul 2:

-2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=25cm h=8m din care 1 ex. bitulpinal.
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

administratorului Iegal al terenului pe care se află arborfl, conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene.

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclar 5, Bucureşti, Aomâna 1"
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum Tcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare
nr.10258,1 1861/07.02.2019.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon fjpriana POPA

Oa FEB. 2Üşy

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara

Red: P.A/3 ex10702.2019
-prezentul aviz atosţ postat pe site- iiI PMB.
http /Iwww pmb rnflnstltutll/pnmarla/dŕrect,I/dlrectla mediuiavize arbon in consultare/avize arbon ‚n consultare php oe data de
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PRIMĂRJAMUNIOPIULUIBUCUREŞ11 opipnç2Oi9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.12037,11209/1693715, 1681439! L. Fťä ZuIj

CĂ TRE,
DI

Sector 2

(Str. Sflvestru nr Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1681439/16.11.2018, şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11209/19.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B cu nr.1693715/21.12.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.12037/27.12.2018, prin care

O solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în str.
Silvestru nr Sectorul 2, vă comunicăm că, în urma analizării documentelor existente Ia
dosar:

- cereri;
- c.u din 06.042017, pentru desfünţare parţială a construcţülor

existente pe teren, consolidare extindere i supraetajare construcţie păstrată cu funcţiunea
Iocuire, regim de înălţime S÷P÷2E + etajul 3 retras cu planul anexat;

- adresă de Ia Agenţia pentru Protecţia Mediului ci.
- aviz Comisia Tehnícă de Circulaţie
- aviz Ministerul Culturii ş Identităţii Naţionale -

- a.c. /06.11.2018, pentru consolidare, extindere ş supraetajare
construcţie cu funcţiunea de Iocuire;

- clasarea Notificărfl pentru desfiinţare construcţi;
- a.c. 1/06.11.2018, pentru desfiinţare parţială a construcţfllor

existente pe teren;
- contract de Vânzare Cumpărare cu Incheiere de Autentificare

plan de situaţie cu marcarea arborelui ce urmează a fi defriat;
- fotograffl—3;
- procură.

- a verificărilorîn teren din data de 21.11.2018;
- a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia

Mediului din data de 30.01.2019, conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47, avizăm:
Curte imobil cu nr.53,- str Silvestru, Sectorul 2:

- 1 ex. Abies sp (brad) O 3Ocm h=8m, Ia distanţa de cca. 3Ocm de calcanul imobilului
vecin, conform foto anexate.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
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TeI: 021305.55.00
hltpJ/www.pmb ro

đ



răspunzător de supravegherea
zona operaţiunilor, respectarea

nd execuţia defrişărilor, în caz
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.

QJBĘCTOR EXECUTIV,
‚ń»fl%Jariana POPA

t
3 g

Eo

Întocmit: ExpArt Pricopi Anişoara

iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi
a reţeielor aeriene.

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privi
contrar aplicändu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
304/2009.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia piantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrui minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara anului 2019, toamna anului 2021, potrivit Angajamentului de plantare
nr.1 2037,11209/ 07.02.2019.

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

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

Red: P.A13 ex./07.02.2019
-prezentul aviz atost postat pe sile- ul PMB.
http:jjwww.pmb.m/institutii/Dhmariaţdirectii/djrectja mediu/avize a,bod in consullar&avize artori in consultare.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

1 2. FEB. 2019

?9J2ą

Spre tiinţă,
Domnului
Ora

CĂTRE,
S.C. LATRES INVESTIŢII

Strada Constantin Caracas nr.16, etaj 2,

(Aleea Privighetorilor

judeţ

SRL
camera 15, sectorl

sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1667173/04.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9873/05.10.2018, cu completarea înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1672092/18.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10384/19.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi pe terenul din str. Privighetorilor r
H, teren unde conform Autorizaţiei de Construire din 07.06.2018, se
autorizează executarea Iucrărilor de construire pentru „ Iucrări de refacere împrejmuire,
modificare volumetrie i faţade, recompartimentări í reconfigurare subsol Ia A. C.

din 06.10.2016, rezultând o clădire cu regim de înălţime
2S÷P+5E÷6E/7/8/9 retrase, cu funcţiunea de Iocuinţă colectivă -109 apartamente ‚ cu
instalaţii interioare aferente", vă comunicăm

nr

1)În urma analizărfl documentelor existente Ia dosar:

DOCUMENTAŢIA DEPUSĂ DE PETENT:
- Cerere
- Poze
-Adresă DM în vederea completatărfl documentaţie

- Extras de Carte Funciară n' -

-Certificat de Urbanism nr.
Contract de Vânzare cu Tncheiere de Autentificare nr
-Certificat de Urbanism nr
-Clasarea Notificărfl nr
-Completare documentaţie, adresă nr.

-Acord Brigada de Poliţie Rutieră nr.

Nr.9873,1 038411667173116720921

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, România
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-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr:
-Autorizaţie de Construire nr. 1.
-Aviz de Urbanism nr
-Poze efectuate după igienizare

2) a verificării în teren din data de 22.10.2018 respectiv 04.12.2018

3) a analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului
—CGMB din 30.01.2019 i a rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbori situaţi pe amplasamentul viitoarei construcţii —Aleea Privighetorilor nr. 86 H

- 29 ex. Gleditsia sp. (glădiţa) O 20-60 cm, h 14-16m
-1 ex. Populus sp.(plop) bitulpinal O 20-30 cm, h 6m
- 1 ex. Cydonia oblonga(gutui) O 2Ocm h 3 m
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI

terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţeieior aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, În compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 100 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiuiui
minimum 7cm) ęi înăiţime corespunzătoare diametruiui în funcţie de specie, în prima
perioadă optimă,de Ia obţinerea avizului, toamna anului 2019, primăvara anului 2020, pe
terenul proprietatea dvs., din Aleea Privigetorilor nr. 86 H, sector 1, potrivit Angajamentului
de Plantare nr. 9873, 10384/1/05.02.2019 i 86 ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă optimă,de Ia
obţinerea avizului, potrivit Protocolului de Plantare încheiat cu ADP sector 1, nr.

La finalizarea iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, În vederea
verificărfl în teren a piantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arĹ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare -31 ex.

Director Executiv,
Simj»3aajariana POPA-

(( %%. / f Întocmit: ExpcrtVasilica PLEŞU
5ex./07.02.2019

ti O 8. FEB. 2b1
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
httpi/www.pmb.rohnstitutä/pdmari&directii/diredia mediWavize arboń in consultare/avize arbod in consultare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

_____

13 FEB. 2019

CĂTR E,
S.C. LATRES INVESTIŢII SRL

Strada Constantin Caracas nr.16, etaj 2, camera 15, sectorl

(Aleea Privighetorilor nr. 86 H, sector 1)

Spre tiinţă,
Domnului

O c str. E n. ‚judeţ

Referiior Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr1667173/04i0.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9873/05.10.2018, cu completarea înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1672092/18.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10384/19.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi pe terenul din str Priviqhetorilor nr.86
H, teren unde conform Autorizaţiei de Construire nr. din 0. ...‚ se
autorizează executarea Iucrărilor de construire pentru: „ Iucrări de refacere împrejmuire,
modificare volumetrie i faţade, recompartimentări i reconfigurare subsol Ia A. C.
nr.Z n rezultând o clădire cu regim de înălţime
2S÷P+5E+6E/7/8/9 retrase, cu funcţiunea de Iocuinţă colectivă -109 apartamente cu
instalaţii interioare aferente", vă comunicăm

1 )În urma analizărU documentelor existente Ia dosar:

DQCUMENTAŢIA DEPUSĂ DE PETENT:
- Cerere
- Poze
-Adresă DM în vederea completatăńi documentaţie

nr.9873/1 667173/11.10.2018
- Extras de Carte Funciară nr
-Certificat de Urbanism nr.
Contract de Vânzare cu Încheiere de Autentificare nr
-Certificat de Urbanism nr . - -.

-Clasarea Notificării nr.1
-Completare documentaţie, adresă nr.1 672092/18.10.2018/

10384/19.10.20 18
-Acord Brigada de Poliţie Rutieră nr.

Nr.9873,1 0384/1667173116720921

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

Tet: 021.305.55.00
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-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr..
-Autorizaţie de Construire nr.
-Aviz de Urbanism nr
-Poze efectuate după igienizare

2) a verificării în teren din data de 22.10.2018 respectiv 04.12.2018

3) a analizărfl documentaţiei în cadrul sedintei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediuiui
—CGMB din 30.01.2019 i a rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbori situaţi pe amplasamentul vütoarei construcţii —Aleea Privighetorilor nr. 86 H

- 29 ex. Gieditsia sp. (gĺădiţa) O 20-60 cm, h 14-lSm
-1 ex. Populus sp.(plop) bitulpinal O 20-30 cm, h Sm
- 1 ex. Cydonia obionga(gutui) O 2Ocm h 3 m
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal ai

terenului pe care se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de Q
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tänăr.

Precizăm că administratowl/proprietarul Iegal aI terenuiui este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
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 prejudiciuiui adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 100 ex. arbori
tineri cu baiot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) i înăiţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima
perioadă optimă,de Ia obţinerea avizuiui, toamna anuiui 2019, primăvara anului 2020, pe
terenul proprietatea dvs., din Aleea Privigetorilor nr. 86 H, sector 1, potrivit Angajamentului
de Plantare nr. 9873, 10384/1/05.02.2019 ş 86 ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă optimă,de ia
obţinerea avizuiui, potrivit Protocolului de Plantare încheiat cu ADP sector 1, nr. oŕJJi. oa2ôIj'

La finaflzarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare -31 ex.

Director Executiv,
Simona-rvłtyíî POPA

Întocmit ExpcflVasflicaPLEŞU

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httni/www.pmb.roflnstitutiiiphmari&directii/directia mediu/avize arbod In consultare/avize arbori in consultare.ohn, pe data de
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Ţ9m(p?ÇU2ęą

Nr. 3930, 5913, 11461,183, 263/1624889, 1638475,1684281, 169722311698063 15, FED. ŻDig

CĂTRE,
S.C. PSC CONTRACTOR & DEVELOPER S.R.L.

Calea Victoriei nr. 155, ap. A6, B6, C6, D6, Tronson 5, etaj 2, camera 28, bI. D1, etaj 6,

în atenţia Domnului

sector 1

(Str. Barajul Arge nr.8A, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1624889/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3930/17.05.2018, cu completarile
înregistrate Ia PMB cu nr.1 638475/02.07.2018,1684281/27.11.2018, 1697223/11.01.2019,
1698063/15.01.201 9şi Ia DM cu nr.591 3/03.017.2018, 11461/28.11.2018,183/14.01.2019,
263/16.01.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate în vederea construirii
unor imobile cu funcţiunea Iocuinţe colective
de Construire nr. l - respectiv nr.

conform Autorizaţiei
- din

‘‘, pe terenul proprietate phvată situat în str. Barajul Argeş nr.8A, sector 1, vă
comunicam

1 )În urma analizărU documenteíor exístente Ia dosar;

n r.

- Cerere
- Poze
-Adresă DM in vederea completatării documentaţiei

-Adresă DM în vederea completatării documentaţiei nr

- Extras de Carte Funciară nr.
-Certificat de Urbanism nr
-Contract de Vânzare cu Încheiere de Autentificare nr.

-Decizia Etapei de Încadrare nr.
-Aviz Brigada de Poliţie Rutieră nr. 1

-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr.
-Autorizaţie de Construire nr. L

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal O5d13, sectar5. Bucureşti, România

TeI: 021.30555.00
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-Aviz de Urbanism nr Ĺ - -

-Aviz Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale nr.

2) a verificărilor efectuate în teren în data de 07.01.2019

3) a analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului
—CGMB din 30.01.2019 I a rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbori situaţi pe amplasamentul viitoarei construcţii —str. Barajul Arge nr.8 A

- Eex. Populus sp. (plop) 0 80-100 cm, h18- 20m
-2x. Ailanthus aĺtissima (oţetarfals) 020 cm, li 12-16m
- lex. Acersp. (arţar) 015 cm, h12 m
Lucrăriţe avizate se vor executa prin grija propńetarului Iegal aI terenului pe care se

află arbodi, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur gi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 48 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 trunchiului minimum
7cm) i mnălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în aliniamentul din
str. lnovatorilor, în prima perioadă optimă de Ia obţinerea avizului, primăvara anului 2019,
potrivit Protocolului de Plantare nr. 06/08.02.2019, incheiatcu ADP sector 1

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M,B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pejista Monumentelor Istorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti

Defrişare -8 ex.

Directo5 Ęęytiv,
Simo riaůa POPA

! ŢYçf lntocmit: Expert VaîIica PLEŞU
Á Sex./12.02.2019

i 3. FEB. 2űi
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htto://www.Dmbso/instituliWońmartaĺdirectiUdirectja mediuđatize

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureş, România
Tet: 021.30S.55.00
http://wwwpmb.ro

wbod in consuQare/avize aytoii in consultare.płH, pe data de



PRIMĂRIA MUNICJPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

9m9!)9?9)2ą

2âFEO 2079

Domnul
CĂTR E,

Spre ştiinţă
Domnul
Str.

St r.

ora

nr ora

jud.

Jud.

Referitor Ia adresa domnului r n calitate de împuternicit aI
dvs., conform Procură cu lncheiere de Autentiticare nr. înregistrată Ia
Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1663262124.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
9413/25.09.2018, prin care solicitată emiterea avizului de specialitate cerut prin
Certificatul de Urbanism nr. În scopul ‚1realizare Iocuinţă
unifamilială S+P÷1 E+M i împrejmuire teren", pe terenul proprietate privată situat în str.
Dunăceti nr.75, Sector 1, vă comunicăm următoarele

1 )Tn urma analizării documentelor existente Ia dosar:

DOCUMENTATIA DEPUSĂ DE PETENT:
- Cerere
- Poze
- Extras de Carte Funciară nr
Certificat de Urbanism nr.
Contract de Vânzare Cumpărare cu Încheiere de Autentificare
n r:
-Clasarea Notificării nr
-Documentaţie pentru obţinerea avizului de defriare întocmit de Urbanist

2) a verificărU în teren din data de Og.10.2018

3) a analizărfl documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului
—CGMB din 21.11.2018 i a rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Nr. 9413/1663262!

d. Regina Elisabeţa nr. 47, cad paştal 050313, sectar 5, Bucureştż, Ramána

TeI: 021305.55.00
httpi/www.pmb.ra



Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbori aflaţi în declin biologic, situaU pe amplasamentul vütoarei construcţii —Str. Dunăceti

nr. 75
-2 ex. Acer sp. (ar[ar) O 40 cm, h 4m
-1 ex. Ulmus sp.(ulm) multitulpinalO 40-60 cm, h 8m
- 1 ex. Crataegus sp.(păducel) O 2Dcm h 4 m
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal aI terenului pe care se

află arborU, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene
şi crearea condiţiilor necesare piantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentw repararea prejudiciului adus mediului, 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 de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, potrivit
Angajamentului de Plantare nr 9413/1/19.02.2019, pe terenul din str. Dunăcesti nr. 75,
sector 1, in prima perioadă optimă de plantare, toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare -4 ex.af/ate in declin biologic

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ţt. . ef Serviciu Avize i Acorduri,

.

ţ Danie VOINESCU

c

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU 1a.ą

22. FL

RĽJ P.V. /5 ox. — 20.02.2019 prczencul avżz a ínst posta( pe sile-uI PNIB
http://www.pmh.m/instiwtiĹfpňmaňa/directiiMimctia nicdiWavize aitoń in consultarelavize aiboń in cnnsultmt.phn, pe dala dc

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 0512013. sedor 5, Bucureşti. flomânia
TeI: 021.305.55.00
hflpJ/vnn.pmb.ro
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Nr. 1315,1708,10177I1712133,1605719,16697891 02. APR 2019

CĂTRE SCMIRAL INSTAL COMPANYSRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Reconfigurare sistem rutier — circula ţii auto i pietonale,
reconfigurare spaţii verzĄ reamenajare parcaj, relocare ghene gunoi, defriare copaci I

J organizare de antier adiacente ansamblului de Iocuinţe din str. Eufrosina Popescu
nr. ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1605719/08.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1708/09.03.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1669789/12.10.2018, 1712133/21.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
10177/15.10.2018, 1315/22.02.2019 şi cu Protocolul de plantare nr.

înregistrat Ia P.M.B. cu nr. 1719100/15.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
2045/18.03.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind executarea Iucrărfl:
“Recontîgurare sistem rutier — circula ţii auto i pietonale, recontîgurare spaţii verzi,
reamenajare parcaj, relocare ghene gunoi, defriare copaci i organizare de antier
adiacente ansamblului de Iocuinţe din str Eufrosina Popescu nr 61, sector 3", conform CU
nr. ‚ cu prelungirea valabilităţii până Ia data de ‚ vă
comunicăm următoarele:

1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere;
- Certificat de urbanism nr. cu prelungirea valabilităţii până la data
de
- Acord pentru ocuparea domeniului public nr.
- Acord de principiu favorabil nr.
- Certificat de înregistrare
- Certificat de atestare a drepturilor de proprietate
din data de
- Act de alipire nr. din
- Act de dezmembrare nr.
- Autorizaţie de construire — Iocuinţe colective nr.
- Memoriu tehnic:
- PIan de încadrare în zonă
- PIan anexă Ia CU
- Aviz Arhirect ef nr.
- HCGMB nr.
- Planuri PUZ;
- Regulament PUZ;

emis de PS3 - DADP
emis de Administraţia Străzilor;

asupra terenurilor seria

— PUZ;
— aprobare PUZ;

Bd Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sedor 5. BucureşU. România

Tel: 0213055500
hup:/kwrvpmb.rn



- Adresa nr, emisă de P53 — Serviciul Cadastru i Fond
Funciar;
- Adresa nr din Data de 12.06.2018

emisă de PMB — Direcţia Patrimoniu — Serviciul Evidenţă Patrimoniu;
- Aviz favorabil nr. emis de PS3 — DADP pentru organizarea de

santier;
- Imputernicire nr
- Aviz CTC nr.
- Aviz de traseu nr.
Administraţia Străzilor
- Avizeleíacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare
- Decizia Etapei de încadrare nr. ‚ insoţită de planul anexă, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti
- Adresa nr, emisă de PS 3 — DADP prin care îi menţine punctul de

vedere din adresa nr emis de P53 — DADP pentru organizarea de
antier;
- Acord nr. emis de PS3 — DADP privind relocarea ghenelor de

gunoi
- Plan de amenajare;
- Foto vegetaţie.
2) a verificării în teren din: 05.12.2018, 15.01.2019.
3) a punctului de vedere favorabil exprimat în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi

Protecţia Mediului — C.G.M.B din 11.03.2019.
4) conform prevederilor Legii nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea

spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a
celor din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele Iucrări:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spate bloc M 3 din str. Baba Novac nr. 12, în aliniamenUpastile din parcare, Ia Iimita de

proprietate cu imobilul nr 61 din str Eufrosina Popescu;
- 2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 3Ocm, h 8-lOm
- 2 ex. Populus sp. (plop) S 40-45cm, h 14-16m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e 25cm, h 8m

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 25cm, h Bm
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor

solicitantului,în prezenţa administratorului Iegal aI terenului (care
Iemnos rezuitat), cu marcarea corespunzătoare a yonei de execuţie
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din
şi a autoturismelor din parcare/carosabil.

In timpul executării Iucrărilor constructorul are următoarele obligaţii

• să protejeze vegetaţia din vecinătatea organizărh de şantier şi arborU din vecinătatea

traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utifajelor;

• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din

vecinătatea Iucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora

• să stropească periodic spaţüle de manevră din cadrul organizării de şantier

• să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM - Bucureşti

Bt Regna Elisabeta nr 47. poştal 0513. seđar 5. Bucureşb, Románia

T 021 3055500
hupINNNŁ pmb ro

emisă de P53;
însoţit de planul anexă

însoţit de graficul de execuţie, emise de

executa prin grija
va prelua materialul

a Iucrărilor, luându-se
jur, a reţelelor aeriene



Precizăm că sunteţi răspunzători de siguranţa bunuriior 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 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arboriior avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 36 ex. arbori,
aparţinând speciilor: tei, castan, stejar, cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului
între 20-28cm şi înălţime corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2019 — primăvara anului 2020, pe amplasamentul din
str. Eufrosina Popescu nr. 61, sector 3, conform Protocolului de plantare nr

încheiat între SC: MIRAL INSTAL COMPANY SRL şi intre Primăria
sectorului 3, prin Direcţia Administrarea Oomeniului Public.

La flnaflzarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărh în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

b timpul Iucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor Iua mäsuri de
protejare a materiaiului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare 6ex. arbori

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

!ntocmit:
&$naRASCA

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian POPA

Ređ:P.R.J4ex-2603.2019 - prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regna Elisabeta nr 47, d poştal 050013, sedor 5. Bucureş, Romănia

TeI: 021305.55.00
hflp:/Ivnni.pmb.ro
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02. AFR. 2019

CĂTRE,
Prirnăria Sectoridui 3

Direcţia Adrninistrarea Do,neniului Public
hurarea Odobcsti iw. 5-7,secror 3

(bd. Rónmicu Sărat x bd. Camŕl Ressu, secor 3—Supralărgire bd. Rânmicu SărcU)

Urmare a solicitării dvs. nr. 350028/26.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr. 1722434/26.03.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 2402/27.03.2019 prin care
solicitaţi Acordul Direcţiei de Mediu pentru proiectul “Supralărgire bct Ränmicu Sărai x bd. Carnil
Ressu, secÍor 3" conform Certificat de Urbanism nr.

1. Ca urmare a analizei documentaţiei depuse la dosar:
vă comunicăm următoarele:

- Cerere Tip,
- Certificat de Urbanism nr.

planurile anexă. 1:500, 1:2000, vizate sprc neschirnbare
- Actul de reglementare nr emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti pentru

acest proieet.
- Aviz Ni .mis de Comisia Tehnică de Circulaţie din Primăria Municipiului Bucureti.
- Memoriu tehnic al proiectului,

2. i a verifleării efectuate în teren în data de 28.02.2019 s-a inventariat următoml material
dendrologic care împiedică execuţia ]ucrărilor conform Certificatului de Urbanism nr.
483/26.03.20 19 i în conformitate H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Bd. Râmnicu Särat, aliniarnent dreapta Tronson bd. Gi,nU Ressu- str. Plt Ion Nedelcu:
Defriarea i atragerea rădăcinilor:

-l ex. Tiíia sp. (tei) D=20 -22 cm. cm. H5-6 m. cu coronament dezeclulibrat. a cărui unică
arpantă este orientată către calea de rulare, trunchi putred.
Transplantare:

-9 ex. Platanus sp. (platan), D= 8-9 cm, H 4-5 m,
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3. Direcţia

Administrarea Domeniului Public, administratorul terenu]ui pe care se află arborele conform
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa lernnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur.

Nr. 2402/1722434/

mis de Primăria Sectorului 3, împreună cu

Bd. Regina EIisaeta nr 47, czd poştal 050013, sedar 5, Bucure$, Roaiănia

T&: 021305.55.00
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor. respectarea prevederilor avizului

a tehnologiei de specialitate privind execuţia defńării. în caz contrar aplicându-se sancţiuni

conform an. 6. pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prcvederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

în compensarea arborelui avizat pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu

balot de pământ. cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm i înălţimea corespunzütoare acesteia în

funcţie de specie, în zone cu vegetaţie deficitară, în prima perioadă optirnă de plantare, toamna

anului 2019- prirnăvara anului 2020.
La finalizarea lucrărilor de plantare conform an.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveţi

obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificădi în leren a plantărilor

in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelai act normativ.

Lucrările de transplantare se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al

terenului. La execuţia operaţiunilor de transp]antare a arborilor menţionaţi se va avea în vedere

asigurarea tasării părnăntului în groapa de transplantare i drenajul gropii unde se va executa

transplantarea. De asemenea. pentru pńnderea materialului dendrologic in noua locaţie. aveţi

obligaţia udării materialului dendrologic cel pulin o perioadă de vegetaţie, pentru asigurarea prinderii

acestuia Perioada de transplantare este perioada de repaus vegetativ (toamna — primăvara). In cazul

în care. arborii transplantaţi nu se vor prinde după o perioadă de vegetaţie. acetia vor fi înlocuiţi cu

material dendrologic de acelai tip.
La §nalizarea lucrărilor de transplantare. proprietarul legal al terenului are obligaţia anunţării

Direc(iei de Mediu din cadrul PMB pentru planiíicarea ş efectuarea veriűcăńlor în teren.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrisare - J av.
Transplantare-9 av.

efServiciu A vize .şi Acorduri,
Expefl, Dan ieh, VOINESCU

r

ĺ;ztocnzi/,
EXPeľt5ţaĂ!ĺA ŢEICU

2 OJ4AR 2R1

Red: S.M./4 cx.128,03.20 18— prezent[II aviz. a ĺus pnsal pe site- uI PMS.
pe drna de

Gd. Rena Etsabeta nr. 47, d poştai 050013. sedor 5 Buaweşü. Ramánia /
Tel: 021305 55.00

hUp:h.pmb.ro
ooI

DIRECTOR EXECUTIV,
Shno,,a-Maräuia POPA
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02. APR. 2919

CĂTRE,
Prinsăriu Seclorului 3

Direeüa Adminisirareu Dorneniuiui PubUc
hitrarea Qdohesti nr. 5-7, secloť 3

(sír. Odobayîi x bd. Camil Ressn, secĺor 3-Supralärgire sn. Odobes/i,

Urmare a solicitării dvs.nr. 350022/26.03.2019 înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr. 1722437/26.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2403/27.03.2019 prin care
solicitaţi Acordul Direcţiei de Mediu pentru proiectul “ Suprcdčzrgire nr OdobesÍi x M Canzd
sec!or T' coiform Certificat de Urbanism nr. vă comunicăm um)ătoarele:

I, Ca urmare a ana)izei docurnentaţiei depuse la dosar:
- Cerere Tip,
- Certificat de Urbanism nr.

planuri anexe. I :500, 1:2000. vizate spre neschimbare
- Actul dc reglementare nr emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucure$i pentru

acest proiect.
- Aviz emis de Comisia Telmică de Circulaţie din Prirnăria Municipiului Bucureti,
- Memoriu tehnic

2. i a verificării efectuate în teren în data de 28.02.2019 s-a inventariat următorul rnateńal
dendroLogic care impiedică execuţia lucrăd[or conťorm Certiíicatului de Urbanism nr.
482/26.03.2019 şi în conformitate H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Norrnele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti. avizăm:
Defriarea i extragerea rădăcinilor:
Str. Odobesti, alveolă în parcare, lângă Iocul đejoacă Iateral M. Z5 dhi Bd. Cumil Ressu, nr. 39, în
afara tunplasamentului viitorului proiect:

-1 ex. Aesculus sp. (castan) D35-40 cm, cm. H=8-9 m, cu scorbură pe trunchi, cilindru
central putred.
Trunspíanture:
Alinianwntul bd. Carnil Ressu x str. Odobesti:
-1 ex. Platanus sp. (platan), D= 8-9 cm, H= 4-5 m.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3.
Administrarea Domeniului Public, administratorul terenu]ui pe care se află arborele
prevederilor H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

Nr. 2403/1722437/

mis de Primăria Sectorului 3, împreună cu
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Municipiului Bucureti. evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luăndu-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţńlor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrăňlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

a telmologiei de specialitaie privind execuţia defdării, în caz contrar aplicându-se sancţiuni

conform art. 6. pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

în compensarea arborelui avizat pentru defrisare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu

balot de pământ, cu circumferinţa trunchiu[ui de 20-28 cm i înălţimea corespunzătoare acesteia în

funcţie de specie, în alveola rămasă liberă în urma defriării i în zone cu vegetaţie deficitară. în

prima perioadă optimă de plantare. toamna anului 2019- primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform an.9 alin.5 din H.C.U.M.B. nr. 304/2009. aveţi

obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării in teren a plantărilor

în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. artA din ace1ai act normativ.

Lucrările de transplantare se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al

terenului. La execuţia operaţiunilor de transplantare a arborelui men(ionat se va avea in vedere

asigurarea tasăńi pământului în groapa de transplantare i drenajul gropii unde se va executa

transplantarea. De asemenea. pentru prinderea materialului dendrologic în noua Iocaţie. aveţi

obligaţia udării materialului dendrologic cel puţin o perioadă de vegetaţie, pentru asigurarea prinderii

acestuia, Perioada de transplantare este perioada de repaus vegetativ (toamna — primăvara), In cazul

in care. arborii transplantaţi nu se vor prinde după o perioadă de vegetaţie. acetia vor fi înlocuiţi cu

material dendrologic de acelai tip.
La finalizarea lucrărilor de transplantare. proprieiarul Iegal a) terenului are obligaţia anunţării

Direcţiei de Mediu din cadrul PMB pentru planificarea i efectuarea veriflcărilor în teren.

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

Defriare - 1 av.
Transphnstare-I ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Shno; a POPA

efServiciu A i'ize i Acorduri,

Expert, Dan iela VOINESCU

-çť
IiiĺOcfliU,

Expert, Sih'ia iV 1 ŢEJCU
r

29.MAR. 2019

Red S.M.4 ex.28.03.2018—prezentul aviza fostposlalpesiie-ui PMI3.
pe daia de
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CĂTRE
Doamna! -

(str. 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1656796/03.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8566/04.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de defriare
pentru 2ex. arbori situaţi pe terenul proprietate din str. Târnava nr. 10, sector 1, În scopul
„desfflntare construcţii existente, construire Iocuinţă unifamiiiiI cu regim de înălţime
P÷1E+M i Împrejmuire teren" conform C.U. din 25.07.2018, cu
completarea înregistrată Ia P.M.B cu nr.1704024131.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.672/01.02.2019, vă comunicăm următoarele:

1. Având în vedere documentele depuse Ia dosar
- Cerere
- Certificatul de Urbanism nr ‘+ planurile anexă
- Clasarea notificărU nr. ‚ emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului
- Contract de vânzare-cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr.

Ĺ
- Memoriu Tehnic Întocmit de arhitect Anisoara Dimofte
- Extras de Carte Funciară pentru informare din 28.01.20109

2) a verificărilor efectuate în teren în data de 13.09.2018

3) a analizăńi documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecotogie i Protecţia Mediului
—CGMB din data de 25.02.2019 i a rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu H.C.S.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbori situaţi pe amplasamentul viitoarei construcţii —str. Târnava nr.1 0

-1 ex. Prunus domestica (prun) O 20 cm, h6 m
-lex. Pwnus cerasus (visin) O 15 cm, h 6m
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se

află arbodi, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Nr.8566, 672111656796, 1704024!
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Precizăm că propdetarul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţíei Iucrărilor privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de

execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obĺigaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu

balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălUmea de lm de Ia

bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în

aliniamentu) din B-dul Dacia, în primăvara anului 2019, potrivit Protocolului de Plantare nr.

24/13.03.2019, încheiat cu ADP sector 1.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificărfl în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din aceIaşi act normativ.
Defrişare -2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona- ariana POPA

((rt=rCTIA
k. o EDIU

v

!ntocmit Exp. VasiIica PLEŞUfL.

ef Serviciu Avize î Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

Red. VP/4oxfl9.032019 O Z AFR ô3
prezenlul aviz a fost postat ps sito-ut PMB —

ps daia de
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CĂ TRE,
ONE VERDI PARKSRL prIn c

B-dul Dacia nr.56, corp A pafler, cam.6, Sectorul 2

(Teren situat în str. Barbu Văcärescu ‘?ector2)

Refedtorla adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1716399/07.03.2019 şi la Direcţia
de Mediu cu nr.1795/08.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra materialului dendrologic situat pe terenul din str. Barbu Văcărescu

conform Actului Adiţional nr.1 Ia Contractul de Vânzare autentificat sub
- şi Cediĺicatului de Urbanism - din 17.01.2019, vă

comunicăm urmŔtoarele:
- urmare a verificărilor efectuate pe teren în đata de 22.03.2019 s-a constatat că pe

terenul din str. Barbu Văcărescu ĺmprejmuit, există vegetaţie spontană dezvoltată
excesiv iar inventarierea materialului dendrologic, nu se poate realiza din cauza vegetaţiei
spontane compuse din arbori de mici dimensiuni ce nu depăesc diametrul de 6cm
aparţinând speciilor de Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcăm), Pwnus sp.
(corcoduş)

-potrivit prevederilor HCGMB nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a
salubrizăhi i igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti modificată şi completată
cu HCGMB nr.189/28.06.2013 „Persoanele fizice şI juridice deţinătoare de terenuri au
obligaţia să asigure îngrădirea, salubrizarea I iglenizarea terenurilor atlate în
proprietatea Ior"

- ca urmare a celor menţionate mai sus, ca etapă premergătoare inventaderii
matedalului dendrologic situat pe proprietate, in veđerea emierii avizului de specialitate
avlzăm:

- igienizarea terenului din str. Barbu Văcärescu — sector 2, lucrare care
constă in eliminarea vegetaţlel răsărită spontan aparţinând diferitelor specli de
Ailanthus altlsslma (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu diametrul
de 3-6cm, lucrări care se vor executa în prezenţa unul reprezentant aI Direcţiei de
Mediu.

După efectuarea acestor Iucrăd de igienizare a terenului, vă rugăm să desemnaţi o
persoană (nume/prenume/nr.de telefon la care să poată fi contactată) care să însoţească
inspectowl Direcţiei de Mediu la vizita în teren pentru inventarierea arbońlor, situaţi pe
terenul din str. Barbu Văcărescu sectowl 2.

Menţionăm că în conformitate cu prevederile H.&G.M.B. nr304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti- Anexa 3 pentru
obţinerea avizului de dezafectarea materialului dendrologic în vederea realizării unei
construcţii trebuie să depuneţi la Registratura PMB cu sediul în bdul Regina Elisabeta
nr.42, următoarele acte:

- planul topografic scara 1 500/1 2000;
- extras de carte funciară să nu fie mai vechi de 3 luni;

Nr.179511716399/
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- acord emis de APMB;
- PUVPUD şi planurile anexă;
- regulamentul de urbanlsm aferent PUZJPUD;
- HCGMB/HCLS 2 pentru aprobare PUVPUD;
- plan de amenajare spaţii verzi aferent construcţiei conform prevederBor

regulamentului de urbanismĺautorităţii de mediu;
- plan đe situaţie cu proiecţia Ia sol a viitoarei construcţiei

- avizul Comisiei Tehnice de circulaţie din PMB şi Avizul Brigăzii de Poliţie
Rutieră

- avizul Administraţiei Străzilor — Municipiul Bucureşti.
- acordul vecinilor pentru execuţii lucrări de constwcţii pe limita de prophetate,

funcţie de amplasarea constwcţiei subterane i de influenţa excavaţiei.
- dovada transfewlui in domeniul public, in condiţiile legii, a suprafeţei de teren

rezervată in scopul realizăńi căilor de circulaţie reglementate prin PUZ.
In vederea identificăńi cu uşurinţă a materialului dendrologic ce necesită a fi

dezafectat, vă rugăm să prezentaţi şi un plan cu suprapunerea ccnstwcţiei propuse peste
situaţia existentă;

In urma analizării documentaţiei Direcţia de Mediu poate solicita şi prezentarea
altor documente necesare emíteńi avizului.

In baza prezentei nu se pot executa lucrârl de toaletareĺdefrlsare arbori cu
diametrul trunchiurilor mai mare de 7cm.

Prezentul aviz este valabil 6 luni de Ia data emiterii şi este condiţionat de
efectuarea lucrărilor de lgienizare în prezenţa unui reprezentantal Direcţiei de Mediu
în acest sens având obligaţla de a anunţa începerea Iucrărilor cu 5 zIle înainte, Ia
telefon 02113055500 interor 4161.

Igienizare - eliminare vegetaţie spontanăcu diametrul 3-6cm.

ŞefSen'icIu Avize şiAcordurl,
Expefl Daniela Voinescu

f

Întocmit: Exper,t4'r<copi Anişoara

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria
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Nr. 6810, 10877, 262411644716, 1677011,1724370

CĂTRE,
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI
B-dul Dinicu Golescu nr.1, Bucuresti
prin
Doamna Rosu Cristina

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DQMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligraf iei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Modernizare peroane pe traseul Iiniei de tramvai 41"

Ca urmare a cererii depuse de SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI prin
Doamna Rosu Cristina, cerere inregistrată ia P.M.B. cu nr1644716/20.072018 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr.6810/23.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia RM.B. cu nr.
1677011/02.11.2018 i nr.1724370/02.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10877/05.11.2018 i
nr. 2624/03.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Modernŕzareperoanepe traseul Iiniei de tramvai4l' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse:
- Cerere privind dezafectnea materialului dendrologic afectat de Iucrări;
- Certificat de Urbanism . din 11.07.2018 emis de Primăria Municipiului

Bucureşti împreună cu planurile anexă;
- Planuri anexă Ia Certificatul de Urbanism, scara 1:500;
- Planuri de incadrare în zonă;
- Clasarea notificării r

- emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucuresti;

- Aviz emis de Comisia Tehnică de Circulaţie PMB;
- Acord - - emis de IGPR — Direcţia Generală a Poliţie a

Municipiului Bucuresti, Brigada oe i-'oliţie Rutieră;
- Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;
- Memoriu tehnic întocmit de S.T.B.SA- SeMciul Proiectare Infrastructură i Avize

Edilitare;
- Avizul Comisiei de Coorodonare a Proiectării amis de FMB- Direcţia

Utilităţi Publice;
- Adresa ransmisă de Direcţia de Mediu

către APMB cu privire Ia defrisarea a 2 ex. arbori;
- Rezoluţia Comisiei de Ecologie i Protecţia Mediului în edinţa din data de 12.12.2018;

Bd. Re*na Esabeta nr 47. c pcştal 05W13. sedor5, Bucureşd, România
Tel: 021.305.5500
httpi/www.pmb.m



- Aviz emis de Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucuresti din

cadrul Ministerului Culturfl i Identităţii Naţionale;
- Protocol de plantare nr 11/26.02.2019 incheiat între Administraţia Domeniului Public

Sector 1 i Societatea de Transport Bucureti SA;
- Notă de constatare teren;
- Poze;
Iucrarea constă in modernizarea ceior 22 de peroane pe traseul Iiniei de tramvai 41,

situate pe str. Braov, şO5 Virtuţii, str. Turda, b.dul Maresal Averescu, b-dul Mărăsti, peroane

situate pe ambele sensuri de circulaţie (sens spre Piaţa Presei Libere i sens spre Prelungirea

Ghencea).
Peroanele sunt cele aferente staţiilor Staţiei Braov (peroane situate faţă în faţă), staţia

Parcul Drumul Taberei (peroane situate decalat), staţia Drumul Taberei (peroane faţă în faţă),

staţia b-dul Timisoara (peroane faţă în faţă), staţia b-dul Uverturii (peroane faţă în faţă), staţia

Orsova (peroane situate decaiat), staţia Pod Ciurei ( peroane situate faţă în faţă), staţia Piaţa

Crângasi (peroane situate faţă in faţă), staţia b-dui Ion Mihalache (peroane situate decalat),

staţia Cain (peroane situate decalat), staţia Agronomie (peroane situate decalat), In prezentul

proiect nu sunt incluse peroaneie staţülor de Ia capetele traseului (staţia Prelungirea Ghencea i

Piaţa Presei Libere), precum ş peroaneie staţiilor de ta rampele Pasajului Grant).
Lucrările realizate Ia peroanele staţülor cuprind:
- Iimitarea peroanelor cu borduri de granit;
- se va realiza aducerea peroanelor ia Iăţimea de min 2m (in cazul peroanelor staţiilor

Casin si Agronomie).Pentru acestea se va realiza lărgirea carosabilului în dreptul peroanelor,

zona afectată fiind peron staţia Casin sens de mers spre Ghencea si peron staţia Crângai sens
de mers spre Ghencea;

- noile peroane vor fi prevăzute cu balustrade i copertine, vor fi decupate i se vor

asigura pante corespunzătoare pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi;
- Iungimea peroaneior va fi de 50,5 -66m astfei: 1,5m alveola de la capătul peroanului

unde se va ampiasa indicatorul de ocolire, 40m zona de imbarcare/debarcare căiători, 3m rampa
pentru persoane cu dizabilităţi, 4,5-6 m zona de acumulare a călătorilor în dreptul trecerii de
pietoni, 1 ‚5m alveola de Ia capăt peron unde se vor monta camerele de tragere sau stâlpi pentru
semaforizare;

- peroanele se vor realiza din beton i se vor acoperi cu asfalt;
- în această fază a proiectului se va executa pozarea în Iungul peroanelor a ţevilor de

protecţie pentru alimentarea cu energie electrică a iluminatului adăpostului de călători, realizarea
în peroane a 3 cămine de tragere(după caz), realizarea subtraversărfl carosabilului pentru
pozarea ţevilor de protecţie în vederea asigurării surselor de alimentare cu energie electrică i a

instalaţiei de Iegare Ia pământ;
- pozarea de-a Iungul peroanelor a unei platbande de DţeI zincat în vederea realizării

instalaţiei de Iegare Ia pământ
Adâncimea de pozare a cablurilor va fi de 0,8-1 ‚2m i Ia subtraversări de 1 ‚2m- 1,5 m.

Lucrările se vor executa etapizat ş tronsonat, fără intreruperea circulaţiei auto sau pietonale.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.08.2019 s-a constatat că:
- în staţia Brasov, există vegetaţie în trotuarul din dreptul peronului sens Ghencea

format din făsie plantată (Iăţ. de 2,Sm — 3m) cu gazon şÍ arbori.
- în staţia Parcul Drumul Taberei nu există vegetaţie pe trotuarele din dreptul staţiilor;
- in staţia Drumul Taberei nu există vegetaţie pe trotuarele din dreptul staţiilor;
- in staţia B-dul Timisoara nu există vegetaţie pe trotuarele din dreptul staţiilor;
- în staţiei b-dul Uverturii, pe ambele peroane există aliniament stradal cu arbori plantaţi

in alveole;
- in staţiei Orsova nu există vegetaţie pe trotuarele din dreptul staţHlor;
- in staţiei Pod Ciurel nu există vegetaţie pe trotuareie din dreptul staţiilor;
- în staţiei Piaţa Crângasi nu există vegetaţie ce va ĺi afectată de Iucrăń. In dreptul

peronului din staţia Crângai, sens spre Ghencea se va realiza i Iărgirea carosabilului, dar nu

va fi afectată vegetaţia de pe trotuarul din dreptul peronului;
- în staţiei Ion Mihalache, nu există vegetaţie pe trotuarele din dreptul staţhlor;
- in staţiei Casin, în trotuarul din dreptul peronului sens spre Ghencea există

arbori - 1 ex. Fraxinus sp ( frasin ) cu diametrul lOOmm, h=20m i 1 ex. Querqus
sp.(stejar), cu diametrui lOOmm ş h=20m plantaţi în alveolelel din aliniament. ArborH

Bd. Regna Elisabela nr. 47. cod pcştal O513 sedor5, Bucureşti, Ramánia
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afectati de Iărgirea carosabilului impusă prin Certificatul de Urbanism nr.
472R11 634052/11.07.2018 pentru asigurarea uui min de 6,25m Iăţime carosabil pe sens.

- în staţia Agronomiei există vegetaUe în trotuarele din dreptul peroanelor dar nu va fi
afectată de Iucrări.

în urma analizării documentaţiei depuse i a vizitei în teren etectuată în data de
06.08.2019, vă facem cunoscut că în baza Legii 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiiior verzi din intravflanul iocaiităţiior, cu modificăriie i compietăriie uiterioare, i în baza
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de Protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiuiui
Bucureti, se avizează:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Arbori care prin amplasament împiedică realizarea Iucrărilor de Iărgire carosabil ca urmare

a modernizării i aduceriii peronului din staţia Cain (sens de mers spre Ghencea) Ia iăţimea de
2,Om:

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametru! trunchiului lOOmm, h=20m,
- 1 ex. Quercus robus sp. (stejar), diametrul trunchiului lOOmm, h=20m.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratoruiui
iegai aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
aleile/căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior
din jur I a Iiniiior aeriene.

Menţionăm că administratorui legai ai terenuiui este răspunzător de siguranţa bunuriior i
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării lucrărilor ş de respectarea
prevederilor avizului, a tehnologiei de specialitate privind execuţia lucrărilor de defriare, în caz
contrar apbcându-se sancţiuni conform art. 6, alin, 8 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B nr304/2009
privind Normele de Protecţie a spaţiiior verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului ş refacerea fonduiui vegetai, în baza
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi spre defrişare, aveţi
obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa de 20-24 cm şi
mnălţimea corespunzătoare acestora în funcţie de specie, conform prevederilor Protocolului de
piantare nr.1 1/26.02.2019.

Arborii se vor pianta în perioada optimă de piantare din toamna anului 2019 — primăvara
anuiui 2020, în aliniamentul din strada Străbună.

La finalizarea Iucrărilor de plantare, conform arL9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
administratorui iegai ai terenuiui are 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.

Lucrările de modernizare a peroanelor (mai puţin peronui de Ia Staţia Casin- sens de mers
spre Ghencea), se vor realiza fără afectarea vegetaţiei, cu respectarea distanţei de 1 ‚5m - 1 ‚Om
prevăzută în standardele ş normativeie în vigoare, inclusiv SR 8591/1991.

Având în vedere că amplasamentele Iucrărilor sunt situate in zone protejate nr.72 —

Averescu, 73 - Domenii ş — Agronomie-Complex Sportiv Tineretului, conform Certificatului de
Urbanism nr 472R/1 634052 din 11.07.2018, prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul
Ministerului Culturii i identităţii Naţionaie privind execuţia iucrăriior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare, cu extragerea rădăcinflor - 2 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Maria aPOPA

Sef SeiciZîi Acorduri
* Daniela VOINESuÇ

Red:D.v../ 3ex./09.04.201 9 - prozentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ü PR 24http://www.pmbroľinstiţutii/ńmari&directíi/directia mediu/avie arbcri in consultar&avize arboń in consultare.ohn
po data de
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11,, 1.

CÄTRE
QUANTUM PROPERTY MANAGEMENT S.R.L.

Str. Drumul Taberei nr.18-20, ap. 8, sector 6, Bucuresti

(str. Cornescu nr. 75, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1679613/12.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11076/13.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de defriare
pentru arborii situaţi pe terenul proorietate prkrnt din str. Cornescu nr. 75, sector 1,
conform Contractului de Vânzare r .. . . ‚ întrucât împiedică executarea
Iucrăhlor de construire pentru .Iocuinţă colectivă cu regim de mnălţime
2Sparţial+S1+P+3E+E4r. cu instalaţiile aferente" conform Autorizaţiei de Construire nr.

vă comunicăm următoarele:

1. Având in vedere documentele depuse Ia dosar
- Cerere
- Certificatul de Urbanism
- Clasarea notificării i

Mediului
- Contract de vânzare-cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr.

- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie r.r. + pIane anexă
- Extras de Carte Funciară pentru informare din

-Aviz Ministerul Culturii plansă anexă
-Autorizaţie de Construire din 02.07.2018

2) a verificărilor efectuate în teren în data de 05.12.2018

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbori situaţi pe amplasamentul viitoarei construcţii —str. Cornescu nr. 75

-1 ex.Populus sp. (plop) tritulpinal) 0 60-80 cm, h16 m
-lex.Ulmus sp.(ulm) tritulpinal ()040-60 cm, hl 6m
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se

află arborii, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Nr.11076/1679613/ LIW

c

7

n 04.04.2019 + planurile anexă
iisă de Agenţia pentru Protecţia

a

Bd. Regina Eiisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşb, Romănia
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Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăieriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu
balot de pământ1 circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înăiţimea de lm de Ia
bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, înpotrivit
Protocolului de Plantare încheiat cu ADP sector 1, nr.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simon -Mariana POPA

\‘ştQ ŕ'
-

ef Serviciu Avize $ Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

4

Întocmit: Exp. Vasilica
PLEŞUP»r

Rad: VP/4 exm904 2019
prezentul aviz a fost postai pe sile-uI PMB i

pe data de i APÍL 2019
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DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str Domniţa Ancuţa nr. 1 sector 1 Bucureti

Spre ştiinţă:
- Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă Bucureti
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 181 sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa Companiei Municipale de Dezvoltare Durabilă Bucureti S.A.
cu nr 261911303.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1719896/18.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 2069/19.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate
pentru obiectivul “Reabilitarea, consolidarea pasajelor: Unirii i Fundeni i a podurilor:
Opera, Timpuri Noi, Eroilor si Ciurel" — Pod Opera conform certWcatului de urbanism

din 04.09.2018, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 08.04.2019 s-a constatat că Iucrările de reabilitare, consolidare a
podului Operei se vor execută fără afectarea arborilor din zonă (în plantaţia de
aliniament a râuiui Dâmboviţa).

În urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul
favorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.

În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a râului

Dâmboviţa, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
den đ rol og i c.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,5 m
faţă de arbori;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate1 nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de la finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

Nr•2069117196961 ‚ą" ĹU!
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Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei

minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionărfl acestuia, defrişarea

materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emis în baza unei solicitări punctuale (defriare care va implica plantarea de material
dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia Finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 04.09.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseuí iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărü.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV.

ŞefSetviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expefl Florentina POPESCU 15 exJQ9042019
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Direcţia Generală de
D-nul

CĂ TRE,
Asistenţă Socială $ Protecţia Copilului sector 1

E-mail:
B-dul Maresal Averescu nţ 27 sector 1

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr 1709073/14.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 1104/15.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
arborii care împiedică execuUa Iucrărilor de .reamenajare $ refacere infrastructură Ia parcul
din cadrul Ansamblului Centrul de plasament nr 1 - Sfânta Ecatedna" sector 1, din B-dul
Mare&Averescu nr 17, sector 1, vă comunicăm următoarele:

1) În urma analizării documentelor existente Ia dosar:

prelungit până Ia data

Nr. 1104/17090731

- cerere
- Certificatul de Urbanism nr.

de 1 .i planurile anexă;
- avizul Ministerului Cuiturii nr. ntrucât Centrul de plasament

Sfânta Ecaterina este înscris pe Lista Monumentelor Istorice 2010 Ia poziţia 303, cod B-II
a-B-18206 i face parte din zona protejată nr. 72- parcelarea Averescu.

- Decizia Etapei de Incadrare nr 138/03.11.2015 în care se stipulează: cresterea
suprafeţelor plantate de Ia 9lOOmp Ia 10935,6 mp, suplimentarea numărului de arbori
existenţi;

- memoriu tehnic de arhitectură întocmit de un expert atestat de Ministerul Culturii i
Cultelor, cu completarea în care se stipulează că „Ia reabilitarea parcului fostului Leagăn
Sf. Ecaterina s-au avut în vedere mărirea spaţiului verde prin îndepărtarea unor zone
existente care sunt betonate i care se desfiinţează ş devin spaţii verzi iar reconfigurarea
spaţiilor a necesitat prin proiect defriarea unui nr, de 8 arbori ş transplantarea unui nr. de
16 arbori";

- memoriu de specialitate - peisagistică
- plan de amenajări exterioare - inventar cu marcarea arborilor care necesită

defrisareaitransplantareaacestora pe plan, implicit a celor propui a fi plantaţi scara 1:500;
- Iista arborilor şÍ diagnostic vizual aI arborilor existenţi
- memoriu de prezentare pentru Reamenajare si refacere infrastructură Ia parcul din

cadrul ansamblului CentruI de plasament nr 1 Sf. Ecaterina"
- Autorizaţia de Construire nr. . prelungită data

de 25.04.2018 cu planurile anexă vizate spre neschimbare în care sunt reco ‘.în
perimetrul cărora există vegetaţie care necesită defriarea;

- anunţ de începere a Iucrărilor în data de

2) a verificării efectuate pe teren în data de 25.02.2019 i 01.03.2019

Bd. Regina Esabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5. Buasreşü. Rm1asa
Îet 0213055500
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3) a analizărfl documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei de Ecologie i Protecţia

Mediului din cadrul C.G.M.B. din 25.02.2019 i potrivit rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Def4are cu extragerea rădăcinilor:
- 2 ex. Picea abies (molid) e 6Ocm h 14-lGm (1 ex. prezintă scorbură deschisă pe

trunchi cu Iipsa cilindrului central)
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm h 14m
- 2 ex. Aesculus sp. (castan) O BOcm h 14m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 9Ocm h 15m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm h 12m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O lOcm h 6m

Transpiantare:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) e 7-l5cm h 3-5m
- 3 ex. Salix sp. (salcie) O 7-Scm h 1,5-3m

1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 6-lOcm h 2m
- 1 ex. Ficus carica (smochin) O lOcm h 3m
- lex. Abies concolor (brad argintiu) e 2Qcm h 4m
- 5ex. Prunus sp. (cais)) e lOcm h 2m
Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor i de transplantare se vor executa

pentru realizarea Iucrărîlor •refacere infrastructură Ia parcul din cadrul Ansamblului Centrul

de plasament nr.1- Sfânta Ecaterina', (reconfigurare alei), prin grija

proprietarului/administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, cu marcarea

corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca aleileicăile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Menţionăm că proprietarul/administratorul terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării Iucrărilor şi de

respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiilor de specialitate privind execuţia

đefrişărilor, ín caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 ahn, 8 din H.C.G.M.B. nr

304/2009.
Lucrărűe de transplantare se vor executa în perioada optimă (primăvara, toamna)

propice acestui tip de Iucrări. Arborfl vor avea balot de pământ corespunzător circumferinţei

trunchiului, vor fi tutoraţi i Ii se vor aplica Iucrări de întreţinere care să favorizeze un

procent ridicat de prindere a materialului dendrologic. La execuţia operauunilor de

transplantare a arborilor sus menţionaţi se va avea în vedere asigurarea tasării pământului

în groapa de transplantare i drenajul gropii unde se va executa transplantarea.
Pentru prinderea materialului dendrologic în Iocaţia unde s-a efectuat transplantarea,

aveţi obligaţia udării acestuia ceI puţin o perioadă de vegetaţie pentru asigurarea prinderfl

iar în situaţia în care acetia nu se vor prinde, proprietarul/administratorul terenului are

obligaűa înlocuirii acestora cu material dendrologic din aceleasi specfl.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărU a 48 ex. arbori tineri cu balot de pământ1

cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie

de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019, primăvara anului 2020)

în parcul din cadrul Ansamblului Centrul de plasament nr. 1 - Sfânta Ecaterina", conform

Angajamentului de plantare 1104/1709073/12.04.2019.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, d poştal O51 3, seor 5, Bucurąb, România
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La finalizarea Iucrărilor de plantare i de transplantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1
Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B.
în vederea verificărU în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale privind defriarea i transplantarea de
arbori, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza
Municipiului Bucureşti i de acordul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureti.

Transplantare — 14 ex. arboń
Defrişare — 8 ex. arbori

p DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

ef SeMciu Avize .şi Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

š
Întocmit: Exp. Vasilica PLE.Uť

Red; TB/5 exJl2.04..2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

• pe data de

Bd. Re*na Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Buwreşü, Románía

TeI: 021 .30555.00
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16. r&L2019

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA STRĂZILQR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
—

- Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă Bucuresti
Str. Aristide Demetriade nr.2, birou 18, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa Companiei Municipale de Dezvoltare Durabilă Bucuresti S.A.
cu nr. 2616/18.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1719693/18.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 2068(19.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate
pentru obiectivul “Reabilitarea, consolidarea pasajelor: Unirii i Fundeni si a podurilor:
Opera, Timpuri Noi, Eroilor i Ciurel" — Pod Eroilor conform certificatului de urbanism
nr.638R/1649435 din 04.09.2018, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 08.04.2019, s-a constatat că )ucrările de reabilitare, consolidare a
podului Eroilor se vor execută fără afectarea arborilor din zonă (în plantaţia de
aliniament a răului Dämboviţa).

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

În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a râului

Dâmboviţa, săpătura se va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturitor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -

1,5 m faţă de arbori.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiale în jurul arbor%Ior sau rănireas'ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

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

Nr.2068/1 7196931
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Dacă în timpui execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea

sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei

minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea

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

emis în baza unei solicitări punctuale (defriare care va implica plantarea de material

dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar la finalizarea tucrărUor aveţi obligaţia aducerü terenului )a starea iniţială.

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

Certificatul de Urbanism nr. 638R/1649435 din 04.09.2018 emis de Primăria

Municipiului Bucureşti împreună cu pianul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării u)terior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- ariana POPA

(( % ) Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

4 qjj expefl Daniela VOINESCU

oş

Întocmit

expert Florentina tS ex./09042019

12. PI?R 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(hUpJJwpmb.ro/insiitutiiiDńmaria/directiiJdirectia mediuiavize arbori n consuttar&avize arbod in consultare.php), pe data

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

76. APR 2ţ)1

CĂTRE

romania2ol9.eu

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

Spre ştiinţă
- Compania Municipală de Dezvoltare Durabiiä Bucure$i
Stt Aństide Demetriade nr.2, birou 18, sector 1, Bucureti

Referitor ia adresa Companiei Municipale de Dezvoitare Durabilă Bucureşti S.A. cu nr.
2620/18.03.2019, înregistrală ia P.M.B cu nr. 1719705/18.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
2071/19.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru obiectinil
“Reabilitarea, consolidarea pasajelor: Unirii şi Fundeni şi a poduńlor: Opera, Timpuri Noi,
Eroilor i Ciurel" — PASAJ UNIRII -conform certificatului de urbanism nr. 887R11663916 din
28.11.2019, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 09.04.2019, s-a
constatat că lucrările de reabilitare, consolidare a Pasajului Unirii se vor execută fără afectarea
arborilor din zonă (în plantaţia de aliniament —bd. 1.C. Brătianu şi bd. D. Cantemir).

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

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţń:
- In proximitatea arbodlor situaţi in plantaţia de aliniament a râului Dâmboviţa,

săpătura se va exceuta manual sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiiLor din teren care să
nu distrugă sistemul radieular al materialului dendrologic.

- n timpul lucrărilor, execulantul va lua măsuri de protejare a materialuiui
dendro]ogic prin menţinerea distanţei săpături ior (exeeutate manual) Ia cel puţin 1,0 - 1,5 m faţă
de arbod.

- Este interzisă secţionarea rădăcini]or, depunerea pământului sau allor maieriale
in juru] arborilor sau rănireaiwperea ramuriior prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea matedalului dendroiogic, Dacă la veriflcăriie
ultedoare (12 luni de Ia fmalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia îdocuińi exemplarelor uscate şi suportarea
contravalodi evenwalelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Daeă în timpul execuţiei lucrăriior, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
rudicular al arborilor din proximilatea lraseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de
arboň), exislând ńscul secţionării acesluia, defriarea mateńalului dendmiogic se va reaiiza
numai după obţinerea unui aviz de specialilate emis în baza unei solicitări punctuaie (defrişare
care va implica p]antarea de matedal dendrologic în compensare).

Nr. 2071/1719705/

Bd. Regna EIabota rw. 47, ccd poşlal 050013, sectors, Bucureşli. ROm&a
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Precizăm că În baza acestui aviz nn se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar la flnalizarea lucrăńlor aveţi obligaţia aduceńi terenului Ia starea iniţială.

Prezenwl aviz este emis în baza i cu respectarea celor speciflcate in Certificawl de
Urbanism nr. 887W1663916 din 28.11.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz. aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acesWia inain(e de inceperea execuţiei Iucrării.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Shnwrn- ariana POPA

*
4Ô1p ?\

*

‚ t1'

Ş'efServiciu Avize .yi Acorduri,
Expert, Dankla VOJNESCU

Î,uocmit,
Expert, SUvia MA ŢEICU

i 2. ĄPR 2019

)

Red: S.N1./5 ex./lO.O-l.20! 9
— prezentul aviz a ĺust postat pe sile- ul PMB.

hL/'vi'wp.mb.roIinsIituttt/primariaIdireclii/directia mediufavize arbori n cpnsultardavize arboń ín vonsuliare.nhp. pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

i9. LPR219

CĂ TRĘ
Compania Municipală Dezvoltare DurabHă Bucureşti
Str. Ăristide Demetdade nr. 2, birou nr 18, sector 1

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucure$1

Referitor Ia Iucrarea “Reabilitatrea/Consolidarea Pasajelor Unirii i Fundeni $ a
Podurilor Opera, Timpuri Noi, Eroilor i Ciurel “— POD TIMPURI NOI

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1719689/18.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2067/19.03.2019, prin care se solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru obiectivul ‚Reabilitarea/Consolidarea Pasajelor Unirii $ Fundeni $
a Podurilor Opera, Timpuri Noi, Eroilor pi Ciurel “— POD TIMPURI NOI, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a constatat că
Iucrăriie de reabilitare, consolidare a podu)ui Timpuri Noi se vor execută fără afectarea
vegetaţiei din proximitatea zonei (existentă pe platbanda de-a Iungul râului Dâmboviţa pe
care se află un arbore aparţinând speciei Sophora i arbusti din speciile Forsithia i
Berberis).

In urma analizărfl documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
889/R/1663914 din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu
planul anexă, Memoriu tehnic în care se specifică reabiIitarea podului nu conduce Ia
tăierea de arbori, Iucrarea Fiind existentă iar prin execuţia Iucrărilor proiectate nu se aduc
modificări ale caracteristicilor obiectivului de investiţie", Clasarea notificării nr.
23943/18.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti i a veriflcărilor
din teren1 în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil condiţionat execuţiei Iucrării mentionate.

In execuţia iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborelui situat în platbanda din vecinătatea Iucrării,

săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren
care să nu distrugă sistemul radicular aI acestuia.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic (arborele i arbuętfl sus menţionaţi).

Nr. 2067/1719689/

Bd. Reina Eksabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşt. Román,a

TeI: 021.3055500
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- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale in jurul arborelui si arbu$ilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea
utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia
verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea materialului
dendrologic aflat în vecinătatea Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular aI arborelui din proximitatea Iucrării existănd riscul secţionării
acestuia, defrişarea acestuia se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emis in baza unei solicitări punctuale (defriare care va implica plantarea de material
dendrologic în compensare).

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr 889/R11663914 din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului
Bucureti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în execuţia proiectului ulterior emiterfl acestui
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform at4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mari na POPA

ef Sewiciu Avize .şi Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

rĺ

Întocmit: Exp. Tudora SUILĂ

Red: T814 exfl5042019 prezentut aviz a fo&t postat pe site-uI PMB
hhp/Mww pe data de

Bď Regina Ehsabeţa nr 47 J ştat 050013, sedor 5. Bucureşt. Rnăna /
Teł 021305.55.00 ? R
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞFI rpŢpqnqÇ].ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

23, APJZ 2019
Nr. 3774,10708,11295, 28901
1624062; 1674932; 1682450; 1726465!

CĂ TRE,
S.C. MILLS JNVEST SRL

prin împuternicit dI i
Str, Baia de Aramă nr.1, Corp C1, parter Birou nr.2, Secwrul 2

(Teren situat în str Baia de Aramă nr 1, CorpB 1, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr1624062/14.05.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr3774/15.05.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1674932/29.10.2018; 1682450/20.11.2018; 1726465/09.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10708/30.10.2018, 11295/21.11.2018; 2890/10.04.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe terenul din str, Baia de
Aramă nr.1, Corp B1, vă facem cunoscut următoareie:

- Ca urmare a analizării documentaţiei depuse:
- Cereri;
- Contract de Vânzare Cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr.

— 1.
- C.U nr. ‚. -‘ din ( cu planul anexat.
- Adresă de ia Agenţia pentru Protecţia Mediului cu
- Extras de Carte Funciară nr.
- Aviz Comisia Tehnică de Circuiaţie
- Decizia Etapei de Incadrare nr.63 din 05.06.2018, cu pianul anexat.
- A.C. nr.:

- 8, pentru edificarea de Iocuinţe collective Corp 81
cu regim de înăiţime 25÷P÷1 1E cu spaţii de birouri ia pańer, sistematizare vertical.

- PIan de situaţie cu marcarea arborilor ce urmează a fi defriaţi.
- PIan de amenajare spaţii verzi aferent construcţiei, conform prevederilor

regulamentului de urbanism;
- Hotărâre privind aprobare PUZ i

- Aviz ş Reguiament PUZ r
- Memoriu tehnic pentru arhitectură.

- A inventarierii materiaiului dendrologic existent pe terenui din str, Baia de
Aramă nr.1, CorpBl, Sectorul 2.

- A analizării documentaţiei din data de 25.02.2019 şi, conform cu H.C.G.M.B.
nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti şi Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intraviianui iocalităţiior, modificată şi completată cu Legea nr.47, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Toren - str Baia de Aramă nr 1 corp B 1:

- 3 ex. Populus sp. (plop) O=20-5Ocm h= 4-18m;

Bd. Regina Eisabela nr 47, pcştal O513, sedor5, Buaueş, Rnăn
TeI: 021305.55.00
hUp:ĺNnňpmb.ro



- 1 ex. Ailanthus sp. (fals cţetar) 0=1 5cm h= 4m- răsărit spontan.

- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) 0017cm h2m- transplantare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care

se află arborü, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel:
- transplantarea se va efectua perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara —

toamna) pentru & nu fl afectat echiflbrul biologic aI acestora, în terenul din str Baia de

Aramă nr. 1 ‚CorpBl, luându-se măsurile necesare asigurărh prinderii materialului

dendrologic (udat.tutoratetcj;
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condíţiílor necesare plantării de material

dendrologic tânăr
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuni(or, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborüor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 40

ex. arbori tineri cu balot de pământ, astfel:
-respectarea prevederilor din Protocolul de plantare nr. 5147104.04.2019 care

cuprinde obligaţia plantării a 30 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, cu

circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi

înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie.

-respectarea prevederilor Angajamentului de plantare nr. 2890, 3774,10708,11295

1A118.04.2019 care cuprinde obligaţia plantării a 10 exemplare arbori în locaţia din str.

Baia de Aramă nr.1,corp B1, Sectorul 2,primăvara,toamna după finalizarea construcţiei.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia Ia Direcţia de Mediu. Nerespectarea celor menţionate în

prezentul aviz, va fi sancţionată conf. arŁ4 lit.b 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 valabűitate 2 ani de Ia data emiterii
Defrĺşare — 4 ex., arboń
Transplantare — 1 ex.arbore

Şef Serviciu Avize şi Acordufl,
Expefl Daniela Voinescu

!ntocmît: Expęf4 Pricopi Anişoara

19. APR V1Y

Red: PA13 ex.flB042019
— prezentul aviz afost postal pe site- ul PMB
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Nr. 1011, 10889, 303011707884, 1677513, 1618268!.

CĂTRE,
S. C. METROUL S.A.
Str. Gutenberg nr. 3 bis sector 5, Bucuresti

Spre tiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZiLQR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti
Consiliul Local Sector 1
Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1
Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală — Serviciul Monitorizare i Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et.1, sector 4
Primăria Sectoruiui 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii
Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Obiectui Iucrării: «Lucrări de execuţie foraje geotehnice necesare
Iiniei 4 de metrou: str. GărH de Nord, str. B.P. Hadeu, str.
Viadimirescu, sos. Viilor, sos. Giurgiuiui, Gara Progresu"

Avănd în vedere soflcitarea dumneavoastră, înregistrată Ia RM.B. cu
nr.1618268/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3030/25.04.2018 i completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1677513/05.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr
10889/06.11.2018 ş cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr1707884/12.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1011/13.02.2019 prin care se solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea IucrărH ‘tucrări de execuţie foraje geotehnice necesare
proiectărü Iucrărilor Iiniei 4 de metrou: str Gării de Nord, str B.P. Hasdeu, str. Izvor, b-dul
Tudor Vladimirescu, sos. Viilor, sos. Giurgiului, Gara Progresu", sector 1, 4, 5, vă comunicăm
următoa rele:
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proiectării Iucrărilor
Izvor, b-dul Tudor

Muntenia nr.
Aviz LUXTEN nr 3. Aviz NETCITY nr

Aviz PMB — Comisia Tehnică de Circulaţie nr 8, Clasarea
8 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Acord de

de Primăria Sector 1 nr Ĺ Aviz de traseu 97 nr.
3 emis de PS 4, Aviz de traseu nr. emis de PS 5, Aviz de

Jin 04.06.2016, Aviz MCID nr. ‚ Aviz S.R.I. nr.
‚ Aviz CFR nr. 7Aviz de

Iucrarea constă în: ę

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂN IA

z Mt
7.,J9IB2O1SISÄflBÁTCPlMiMPREUNĂ

Edilitare — Serviciul

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din
26.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexa, Memoriu
tehnic, Aviz emis de Primăria Sector 1 nr. din 02.05.2018, Aviz emis de Primăria
Sector 4 nr ‚ Aviz emis de Primăria Sector 5 nr. din 04.05.2018,
Aviz R.A.D.E.T nr. ‚ Aviz APA NOVA nr. ‚ Aviz Distrigaz
Sud Reţeie nr. DGSR• iin 06 flR 2018, Aviz Telekom nr
din 15.06.2018, Aviz RATB nr Aviz E- Distribuţie

NotiĺicarH nr.
principiu emis

Gospodărire a Apelor nr.
53599/10.05.018, Aviz ELCEN nr.
traseu Administraţia Străzilor Bucureti
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• efectuarea unui număr de 94 foraje geotehnice amplasate în domeniul pubhc i
privat, după cum urmează: 11 foraje pe teritoriul sectorului 1; 38 foraje pe teritoriul sectorului 4;
45 foraje pe teritoriul sectorului 5

• săpătura manuală pe amplasament se va executa în trepte Ia maxim 2 m
adâncime, cu susţinerea malurilor, cu dimensiuni de lxl m;

• in zonele in care găurile de foraj se poziţionează ia o distanţă mai mică de 10 m
faţă de faţada imobilelor de Iocuit organizarea de santier va include panouri fonoabsorbante;

• Săpăturile se vor executa astfel încât să se păstreze distanţa minimă de 1 .5 m făţă
de trunchiul arborilor din proximitatea Iucrării.

Urmare a verificăńlor efectuate pe teren in 1203.2019 i 13.03.2019 s-au constatat
următoarele:

1. Zonă foraj GN - EC1 - forajul se execută in trotuarul străzii Gării de Nord - Ia
aproximativ 10 m, în plantaţia de alintament este situat un ex. Platanus sp. ( platan) 0=10 cm,
h=5m — cu aducerea Ia starea iniţialä a trotuarului

2. Zonă foraj GN - EC2 - forajul se execută în spaţiul verde situat Ia intersecţia străzii
Pârcălab Baldovin cu str. GărH de Nord - distanta faţă de arborii din părculeţ este de
aproximativ 4 - 6 m - amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism - terenul afectat se va aduce la starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de
spaţiu verde;

3. Zonă foraj GN-EC3 - forajul se execută in spaţiul verde situat Ia intersecţia străzilor
Berzei cu Mircea Vulcănescu - distanta faţă de arborii din părculeţ este de aproximativ 10 m
terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, cu menţinerea i menţinându-se suprafaţa
de spaţiu verde;

4. Zonă foraj GN-EC4 - forajul se execută in platbanda de aliniament a străzii Berzei
— păstrănd distanţa de 2 m faţă un ex, tânăr recent plantat Tilia sp. (tei) 0=5 cm, h=3m i un
ex. Platanus sp. (platan) 0=7 cm, h=2m — cu aducerea Ia starea iniţială a platbandei;

5. Zonă foraj ECI - în scuarul din faţa sediului STB Ia aprox. 2 m faţă de două tufe de
arbuti dispuse simetric — cu aducerea Ia starea iniţială a scuarului;

6. Zonă foraj EC2 - în trotuar Ia aprox. 2,5 m de un ex. Acer sp. (arţar) ®17 cm, h= 8
m din plantaţia de aliniament a Căii Plevnei— cu aducerea la starea iniţială a trotuarului;

7. Zonă foraj ECH1 - forajul se execută in spaţiul verde situat Ia intersecţia străzilor
Berzei cu tirbei Vodă — Ia o distanta de aproximativ 4 — 5 m faţă de un ex. Platanus sp.
(platan) 0=10 cm, h=4 m i un ex. Ailanthus sp. ( fals oţetar) 0=40 cm, h=lOm (arbori situaţi în
părculeţ) si un ex. Fraxinus sp. ( frasin) 0=30 cm h=lOm din plantaţia de aliniament - terenul
afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde;

8. Zonă foraj ECH2 - forajul se execută in spaţiul verde situat Ia intersecţia străzilor
Cobălcescu cu Berzei — Ia o distanta de aproximativ 3,5 m faţă de un ex. Salix sp. (salcie)
0=30 cm, h=7 m - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se suprafaţa
de spaţiu verde;

9. Zonă foraj ECH3 - forajul se execută în curtea societăţii REBU din str. Berzei nr. 21
— iar in proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată

10. Zonă foraj ECH 4 - forajul se execută intr-o alveolă lată, ínerbată, făra arbori de pe
str. Berzei — cu păstrarea alveolei Ia dimensiunile standard (amplasamentul forajului este
modificat faţă de certificatul de urbanism);

11. Zonă foraj ECH5 - forajul se execută în spaţiul verde situat Ia capătul troleibuzului
70 pe str. Vasile Pârvan — Ia o distanta de aproximativ 4 — 5 m faţă de tufele de arbuti ęi 9 -

10 m faţă de arbori - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se
suprafaţa de spaţiu verde;

12. Zonă foraj FI 1 - forajul se execută în spaţiul verde situat in curtea Facultăţü de
Drept — Ia o distanta de aproximativ 14 m faţă de arbori - terenul afectat se va aduce Ia
starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde;

13. Zonă foraj HPP1 - forajul se execută intr-o alveolă Iiberă de pe trotuarul străzii
B.P. Hadeu, Iângă parc, Ia aprox. 4 - 5 m de alveolele plantate - cu păstrarea alveolei Ia
dimensiunile standard;

i-;:-
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14. Zonă foraj HPP2 - forajul se execută într-o aiveolă Iiberă de pe trotuarul străzii
B.P.Hadeu, Iângă parc, Ia aprox, 4 m de alveolele plantate — cu păstrarea alveolei Ia
dimensiuniIe standard;

15. Zonă foraj HPP3 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă de pe trotuarul străzii
B.P. Hadeu, Iângă parc, Ia aprox. 6 m de alveolele plantate — cu păstrarea aiveolei Ia
dimensiunile standard;

16. Zonă foraj HPP4 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă de pe trotuarul străzii
B.P.Hadeu, Iângă parc, Ia aprox. 6 m de alveoleIe plantate — cu păstrarea alveolei ia
dimensiunile standard;

17. 18. Zonele foraj PF1 i PP2 sunt situate în curtea Palatului Pariamentului, str. Izvor,
iar în această perioada este interzis accesul;

19. Zonă foraj PPCM1 - forajul se execută în spaţiul neamenajat, din domeniul public
ce înconjoară gardul Palatului Pariamentului, str. Izvor, Ia aproximativ 5 m faţă de un ex. Morus
sp. (dud) 0=30 cm, h= 8 m, răsărit spontan de sub gard - amplasamentui forajului este
modifîcat faţă de certificatul de urbanism— cu aducerea ia starea iniţială a zonei afectate;

20. Zonă foraj PPCM2 - forajul se execută în spaUul neamenajat, din domeniul pubbc
ce inconjoară gardul Palatului Parlamentului, str. Izvor — iar in proximitatea Iucrării nu există
vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea iniţială a zonei afectate (amplasamentul forajului
este modificat faţă de certificatul de urbanism);

21. Zonă foraj PPCM3 - forajul se execută în spaţiul neamenajat, din domeniul public
ce înconjoară gardul Palatului Parlamentului, str. Izvor — iar în proximitatea Iucrării nu există
vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea iniţială a zonei afectate;

22. Zonă foraj CMN1 - forajul se execută în spaţiul neamenajat, din domeniul public ce
înconjoară gardul Catedralei Mântuirii Neamului, str Izvor, — iar în plantaUa de aliniament, Ia
aprox. 6 m, se află un ex. Tilia sp. (tei) 0=20 cm, h=3m— cu aducerea Ia starea iniţială a
zonei afectate;

23. Zonă foraj CMN2 - forajul se execută în spaţiul neamenajat, din domeniul public, ce
înconjoară gardul Catedralei Mântuirii Neamului, str. Izvor, — iar in plantaţia de aliniament, Ia
aprox. 5 m, se află un ex. Tilia sp. (tei) 0=5 cm, h2m— cu aducerea Ia starea iniţială a zonei
afectate;

24. Zonă foraj CMN3 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă din trotuarul Căii 13
Septembrie Ia aprox. 4 - 5 m faţă de două ex. Tilia sp. (tei) 0=30 cm, h= 12m dispui simetric —

cu păstrarea alveolei Ia dimensiunile standard;
25. Zonă foraj CMN JR2 - forajul se execută într-o platbandă stradală pavată cu dale

inerbate Ia aprox, 4 m faţă de un ex. Tilia sp. (tei) 0=30 cm, h= 12m— cu aducerea Ia starea
iniţială a platbandei;

26. Zonă foraj CMN JR3 - forajul se execută într-o platbandă stradală Ia aprox. 4 - 5 m
faţă de două ex. Tilia sp. (tei) 0=30 cm, h= 10 - 12m dispui simetric— cu aducerea Ia starea
iniţială a piatbandei;

27. Zonă foraj CMN JR4 - forajul se execută într-un scuar cu un singur arbore situat Ia
aprox. 15 m faţă de zona de forare - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială,
menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde;

28. Zonă foraj — JR1 - forajul se execută într-o platbandă stradală Ia aprox. 4 - 5 m faţă
de două ex. Tilia sp. (tei) 0=30 cm, h= 10 - 12m dispuse simetric — cu aducerea Ia starea
iniţială a platbandei;

29. Zonă foraj — JRCI - forajul se execută într-o incintă privată, iar în proximitatea
Iucrării nu există vegetaţie afectată - amplasamentul forajului este modificat faţă de
certificatul de urbanism;

30. Zonă foraj — JRC2 - forajul se execută intr-o incintă privată din b-dui Tudor
Viadimirescu nr. 31, iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată - amplasamentul
forajului este modificat fată de certificatul de urbanism;

31, 32, 33. Zonele foraje — JRC3, JRC4, JRC5 - forajele se execută în spaţiul verde
Iateral b-dului Tudor Vladimirescu, iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată -

terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinân5dUprafaţa de spaţiu verde
(amplasamentele forajelor sunt modificate faţă de certif1'ótuI deŕbanism);
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34. Zonă foraj — JRC6 - forajul se execută În parcarea din Iateralul bd. Tudor
Vladimirescu, iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea
iniţială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

35. Zonă foraj — C1 - forajut se execută în spaţiul verde situat în zona Chirigiu — iar în
proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată - terenul afectat se va aduce la starea
iniţială, menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este
modificat faţă de certificatul de urbanism);

36. Zonă foraj — C2 - forajul se execută în alveolă stradală unde se află o buturugă şi un
arbust pe str. Odoarei - se va executa doar foraj, fară săpătură deschisă — cu păstrarea
alveolei Ia dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat faţă de
certificatul de urbanism);

37. Zonă foraj — C3 - forajul se execută în alveolă stradală Iiberă pe str. Odoarei, faţă
benzinăńe - iar În proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată— cu păstrarea alveolei Ia
dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

38. Zonă foraj CF1 - forajul se execută in trotuar pavat Ia aprox. 3 m faţă de două ex.
Gleditsia sp. (gtădiţă) 0= 35 - 40 cm1 h= 7 — 1O m dispui simetric in plantaţia de aliniament—
cu aducerea Ia starea iniţială a trotuarului;

39. Zonă foraj CF2 - forajul se execută intr-o incintă privată fabrica Kandia, în spaţiul
verde Ia aprox. 5 m distanţă faţă de arbori - amplasamentul forajului este modificat faţă de
certificatul de urbanism;

40. Zonă foraj CF3 - forajul se execută în alveolă stradală Iiberă pe sos. VüIor, faţă
clădire părăsită, Ia aprox. 3,5 m faţă de un ex. Acer sp. (arţar) 040 cm, h= 12 m din plantaţia
de aliniament — cu păstrarea alveolei Ia dimensiunile standard;

41. Zonă foraj F1 - forajul se execută intr-o incintă privată, fosta fabrica Muntenia - iar
în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată - amplasamentul forajului este modificat
faţă de certificatul de urbanism;

42. Zonă foraj F2 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă Ia aprox, 4 m faţă de un ex.
Gleditsia sp. (glădiţă) 0= 60 cm1 h= 14 m din ptantaţia de aliniament a soselei Viilor— cu
păstrarea alveolei Ia dimensiunile standard;

43. Zonă foraj F3 - forajul se execută într-o incintă privată, fosta fabrica Trimond - iar în
proximitatea lucrării nu există vegetaţie afectată- amplasamentul forajului este modificat faţă
de certificatul de urbanism;

44. Zonă foraj F4 - forajul se execută Într-o alveolă Iiberă a soselei Viilor, în faţă
poartă fosta fabrică Pepsi - Ia aprox, 4 m distanţă faţă de arbori — cu păstrarea alveolei Ia
dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

45. Zonă foraj FER 2 - forajul se execută într-o alveolă liberă, faţă imbil cu nr 58 — os.
Viilor - Ia aprox, 4 m distanţă faţă de arbori— cu păstrarea alveolei Ia dimensiunile standard;

46. Zonă foraj FER 3 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă, faţă imbil cu nr. 64
oseIei Viitor - Ia aprox. 4 - 6 m distanţă faţă de arbori din atvolele învecinate— cu păstrarea
alveolei Ia dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat faţă de
certificatul de urbanism);

47. Zonă foraj FER 4 - forajul se execută în spaţiul neamenajat Iateral clădire, iar în
proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată — cu aducerea Ia starea iniţială a zonei
afectate (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

48. Zonă foraj FER 5 - forajul se execută in trotuar amenajat cu pavele, ta aprox, 4 m
distanţă faţă de arborii din spaţiul verde bloc— cu aducerea la starea iniţială a zonei afectate
(amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

49, 50. Zonă foraj FER 6, FER 7 - forajul se execută în incina spitalului Hepiteş, Ia
aprox, 4 m distanţă faţă de arborii din spaţiul verde — cu aducerea Ia starea iniţială a zonei
afectate (amplasamentele forajelor sunt modificate faţă de certificatul de urbanism);
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51. Zonă foraj FER 8 - forajul se execută într-o alveoiă bberă din faţa blocului 101, sos.
Víilor - Ia aprox, 4 m distanţă faţă de arbori dín spaţiul verde bloc — cu păstrarea alveolei Ia
dimensiunile stanđard;

52. Zonă foraj FER 9 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă din faţa farmaciei Dona
505. Viilor - iar in proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată — cu păstrarea alveolei Ia
dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

53. Zonă foraj ER 1 - forajul se execută într-o platbandă Iaterală inerbată, din faţă
magazinului Flanco - iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată— cu aducerea Ia
starea iniţială a platbandei;

54. Zonă foraj ER 2 - forajul se execută în incinta cimitirului evreiesc, iar in proximitatea
Iucrării nu există vegetaţie afectată - amplasamentul forajului este modificat faţă de
certificatul de urbanism;

55, 56, 57. Zonele de foraj — ER API, ER AP2, ER AP3 se execută în incinta
cimitirului Iuteran, íar in proximitatea Iucrărilor nu există vegetaţie afectată- amplasamentele
forajelor sunt modificate faţă de certificatul de urbanism;

58. Zonă foraj ER AP 4 - forajul se execută în platbanda centrală a străzii pictor Ştefan
Dumitrescu, Ia o distanta de aproximativ 2,5 m faţă de doi arbori tineri - terenul afectat se va
aduce Ia starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde;

59. Zonă foraj ER AP 5 - forajul se execută într-o parcare neamenajată din faţa
imobilului - Iateral bisedcă, Ia o distanta de aproximativ 5 m faţă de un arbore— cu aducerea la
starea iniţială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat faţă de ceńificatul
de urbanism);

60. Zonă foraj ER AP 6 - forajul se execută in trotuarul din faţă imobilul cu nr. 38 sos.
Giurgiului, iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea
iniţială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

61. Zonă foraj A P 1 - forajul se execută în trotuarul din faţă imobilul cu nr. 47 sos.
Giurgiului, Ia o distanta de aproximativ 2 m faţă de vegetaţia spontană tânăra de 0= 3 — 3,5
cm1 h= 1 - 2 m - amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism—
cu aducerea Ia starea iniţială a trotuarului;

62. Zonă foraj A P 2 - forajul se execută în spaţiul verde faţă bloc situat în sos.
Giurgiului nr. 58 - 70, Ia o distanta de aproximativ 3 m faţă de arbori - se va executa doar foraj
fară săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinăndu-se
suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

63. Zonă foraj AP T1 - forajul se execută în spaţiul verde faţă bloc situat în sos.
Giurgiului nr. 58 - 70, Ia o distanta de aproximativ 5 - 6 m faţă de arbori - se va executa doar
foraj fară săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se
suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

64. Zonă foraj AP T2 - forajul se execută în spaţiul verde faţă bloc situat in sos.
Giurgiului nr. 72 - 86, bI. B, sc. 5, Ia o distanta de aproximativ 3 - 5 m faţă de arbori - se va
executa doar foraj fară săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială,
menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă
de certificatul de urbanism);

65. Zonă foraj AP T3 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă din faţa complexului
(policlinica Amina) - Ia o distanta de aproximativ 4 - 5 m faţă de ceilalţi arbori din alveolele
învecinate — cu păstrarea alveolei Ia dimensiunile standard (amplasamentul forajului este
modificat faţă de certificatul de urbanism);

66. Zonă foraj AP T4 - forajul se execută în spaţiul verde din faţă blocului cu salonul
Why Not sos. Giurgiului, Ia o distanta de aproximativ 10 m faţă de arbori - terenul afectat se
va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de spaţiu vei4ImpIasamentul
forajului este modificat fată de certificatul de urbanism);

(Ĺ' arť1Ů
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67. Zonă foraj T1 - forajul se execută într-o platbandă fără vegetaţie din parcarea
amenajată În Iateralul magazinului Mega Image — cu aducerea Ia starea iniţială a zonei
afectate (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

68. Zonă foraj T2 - forajul se execută în trotuar Ia 1,5 m de un spaţiu verde inerbat — cu
aducerea Ia starea iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat faţă de
certificatul de urbanism);

69. Zonă foraj T3 - forajul se execută in trotuar Ia 1,5 m de un spaţiu verde dispus în
platbandă, Ia aprox. 2,5 m de un ex. Tilia sp. (tei) 0=i0 cm, h= 6 m — cu aducerea Ia starea
iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

70. Zonă foraj T4 - forajul se execută în părculeţul din faţa fostului cinema Flamura sos.
Giurgiului, la aprox, 4 m faţă de un ex. Acer sp. (arţar) 0=30 cm, h= 10 m i Ia aprox. 3 m faţă
de un ex. Salix sp. (salcie) 0=10 cm, h= 3 m - se va executa doar foraj, fară săpătură
deschisă - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de
spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă de ceńificatul de urbanism);

71. Zonă foraj TDG1 - forajul se execută in părculeţul din faţa fostului cinema Flamura,
în Iateralul fântânii arteziene sos Giurgiului, Ia aprox. 3 m faţă de un ex. Fraxinus sp. (frasin)
0=30 cm, h= 12 m ş Ia aprox. 6 m faţă de arborii din spaţiul verde - se va executa doar foraj,
fară săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se
suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

72. Zonă foraj TDG2 - forajul se execută în spaţiul verde, Ioc de joaca, la aprox. 3m
faţă de un ex. Acer sp. (artar) 0=20 cm, h= 10 m, de Iângă postul electric ş Ia aprox. 2,5 m faţă
de arborii din spaţiul verde se va executa doar foraj, fară săpătură deschisă - terenul
afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde
(amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

73. Zonă foraj TDG3 - forajul se execută in spaţiul verde din faţă blocului 4 B situat în
sos. Giurgiului nr. 123, Ia o distanta de aproximativ 3 - 7 m faţă de arbori, se va executa doar
foraj, fară săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce la starea iniţială, menţinându
se suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul
de urbanism);

74. Zonă foraj TDG4 - forajul se execută în spaţiul verde din faţă blocului 17 situat în
sos. Giurgiului nr. 124, Ia o distanta de aproximativ 6 - 8 m faţă de arbori se va executa doar
foraj, fară săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce la starea iniţială, menţinându
se suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul
de urbanism);

75, 76, 77. Zonă foraj DG 1, DG 2, DG L1 - forajele se execută în incinta cimitirului
evreiesc, iar în proximitatea Iucrărilor nu există vegetaţie afectată — cu aducerea Ia starea
iniţială a zonei afectate (amplasamentele forajelor sunt modificate faţă de certificatul de
urbanism);

78. Zonă foraj DG Ł3 - forajui se execută in platbandă stradală fără vegetaţie, la o
distanta de aproximativ 5 m faţă de arbori din spaţiul verde bloc— cu aducerea Ia starea
iniţială a platbandei (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

79. Zonă foraj DG L4 - forajul se execută în platbandă stradală fără vegetaţie, iar în
proximitatea Iucrărilor nu există vegetaţie afectată— cu aducerea la starea iniţială a
platbandei( amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

80. Zonă foraj DG L5 - forajul se execută în trotuar, iar în proximitatea Iucrărilor nu
există vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea iniţială a trotuarului (amplasamentul
forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

61. Zonă foraj Ł1 - forajul se execută În trotuar, iar în proximitatea Iucrărilor nu există
vegetatie afectată— cu aducerea Ia starea iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului
este modificat faţă de certificatul de urbanism);
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82. Zonă foraj L2 - forajul se execută În trotuar, la o distanta de aproximativ 3 m faţă
de arbori din plantaţia de aliniament — cu aducerea la starea iniţială a trotuaruiui
(amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

83. Zonă fora LG1- forajul se execută in trotuarul străzii IIie Oprea, Ia o distanta de
aproximativ 4 - 5 m faţă de arborí din plantaţia de aliniament— cu aducerea Ia starea iniţială a
trotuarului (amplasamentul forajului este modificat faţă de ceńificatul de urbanism);

84. Zonă foraj LG2 - forajul se execută în trotuar, iar în proximitatea Iucrărilor nu există
vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului
este modificat faţă de certificatul de urbanism);

85. Zonă foraj LG3 - forajul se execută în trotuarul din faţa imobilului cu nr. 228 sos.
Giurgiului, iar în proximitatea Iucrărilor nu există vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea
iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

86. Zonă foraj LG4 - forajul se execută În trotuarul din faţa imobilului cu nr. 234 sos.
Giurgiului, Ia o distanta de aproximativ 4 m faţă de arbori din plantaţia de aliniament — cu
aducerea Ia starea iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat faţă de
certifacatul de urbanism);

87. Zonă foraj LG5 - forajul se execută În trotuarul din faţa imobilului cu nr. 252 sos.
Giurgiului, iar în proximitatea Iucrărilor nu există vegetaţie afectată — cu aducerea Ia starea
iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism;

88, 89, 90, 91. Zonă foraje G1, G2, G SF1, G GP2 - forajul se execută in incintă
privată, magazinul Dedeman, iar în proximitatea lucrărilor nu există vegetaţie afectată- terenul
afectat se va aduce Ia starea iniţială, mentinându-se suprafaţa de spaţiu verde;

92. Zonă foraj G SF3 - forajul se execută între linia de cale ferată i trotuar, Ia o
distanta de aproximativ 2,5 m faţă de un grup de arbori răsăriţi spontan— cu aducerea Ia
starea iniţială a trotuarului;

93. Zonă foraj G SF4 - forajul se execută in trotuar, iar in proximitatea Iucrărilor nu
există vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea iniţială a trotuarului;

În urma verificărilor În teren i a analizării documentaţiei depuse s-au constatat
următoarele:

- Forajul JR 2 propus prin certificatul de urbanism nu a fost cuprins in planurile
finale cu suprapunerea Iucrărilor propuse în vederea realizării celor 94 de foraje, peste situaţia
existentă i drept urmare nu a fost verificat în teren;

- Forajele GGP5, GGP6, SF1, GF2, GP3, SF4 propuse prin certificatul de
urbanism nu au fost inventariate i nu fac part dintre cele 94 de foraje, drept urmare nu sunt
cuprinse în planurile finale i nu au fost verificate în teren;

- Verificarea amplasamentelor forajelor propuse a se executa în curtea Falatului
Parlamentului nu a fost posibilă.

În urma anaflzării documentaţiei depuse, a constatărflor din teren i urmare a faptu)ui
că nu a fost posibilă vizionarea tuturor locaţiilor unde urmează să se execute foraje, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul nostru de principiu
favorabil.

Prezentul aviz de principiu se emite în scopul obţinerii autorizaţiei de construire.
În baza acestuia nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare

Înainte de Începerea Iucrări)or aveţi obHgaţia soHcitării avizului definitiv de defrişara
Modificăńle ce vor surveni ulterior acestui aviz, trebuie anunţate înaintea solicitării

avizviui definitiv de defrişare. La solicitarea avizului definitiv veţi completa documentaţia cu
Autorizaţia de construire, acordurile scrise ale proprietarilor Iocaţiilor private i vor fi
verificate I Iocaţiile unde se vor executa i forajele PPI, PP2 i JR2.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de principiu, va fi sancţionată conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

Bd. Regina Bisabela nr 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşb, Romănía
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Execuţia Iucărilor în zona monumentelor istorice, a zoneíor de protecţie a monumentelor
istorice, a siturilcr arheologice situate pe str Gării de Nord, str. Mircea Vulcănescu, str Berzei,
bd. Dinicu Golescu, str. tirbei Vodă, Bd. M. Kogălniceanu, str. B.P. Hasdeu, bd. Izvor, Calea 13
Septembrie bd. Tudor Vladimirescu, Str Odoarei, sos. Viilor, Sos. Giurgiului, Gara Progresul se
va face cu respectarea avizului nr 2501M12018 emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Pe durata execuţiei Iucrărilor se vor Iua măsuri pentru evitarea disconfortului creat prin
producere de praf i zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele i Iegislaţia
privind protecţia mediului în vigoare.

Materiaiul rezultat in urma executărü Iucrărilor de forare va fi obligatoriu îndepărtat
pentru evitarea murdăririi drumurilor publice.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare.
Prezentul aviz de principiu are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterH.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit
Expefl Florentina POPESCU I 4 exJ2404.2019

2b. PR. 3

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/ĺwwwpmb.ro/insţitulii/Drimaria/direcţii/Jirectja mediuĺavize arboň n consultarelavize arbori in consultarę.php), pe data..
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PRIMĂRIA MUPICIPIUWI BUCURE1
DIRECŢIA DE MEDIU

r9.wjp?ÇJ2ęy

1(MAĹ 2019

CĂTRE,
S.C. LONG BRIDGE MODULES MH S.R.L.

Str. Gen. Gheorghe Manu nr.10, biroul 4B, sector 1, Bucuresti

eNr. 2842, 3442, 3755/1726008, 1731317, 1733120/

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. LONG BRIDGE MODULES MH S.R.L. prin
Domnut Liviu Pârsan, cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1726008/08.04.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.2842/09.04.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1731317/23.04.2019 i nr. 1733120/06.05.2019, iar Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3442/24.04.2019

nr. 3755/07.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Construire Ansamblu functiune mixtă —Iocuire, comerţ .şi servicü, compus din 2 corpuri
cu RHpropus= 2S÷P÷9E", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse:
- Cerere
- Certificat de Urbanism .2019 emis de Primăria Sectorului 3 Bucureşti

împreună cu planul anexă,
- Certificat de inregistrare,
- Extras de carte funciară oentru informare pentru imob(IuI cu IE 229177,
- Imputernicire pentru
- Act de aHpire cu incheiere de autentificare !016,
- Decizia etapei de evaluare iniţială .2019 emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti,
- Decizia etapei de incadrare nr.j1804.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucuresti,
- Aviz Comisia tehnică de Circulatie i planurile anexă,
- Aviz Brigada Rutieră

- 2019,
- Hotărârea .2019 privind aprobare PUZ — Str. FoioruIui

sector 3.
- Aviz i .2018 emis de Arhitect ef pentru PUZ - Str. Foisorului r

sector 3,
- PIan PUZ cu regtementări urbanistice,
- Decizia Etapei de încadrare i /13.04.2018 aferentă PUZ - Str. Foisorului nr.108-

112, sector 3,
- Memoriu tehnic de arhitectură,
- PIan de situaţie cu amprenta Ia soI a construcţiei propuse i cu arborii existenţi pe

amplasament,

2. A verificării in teren efectuate in data de 22.04.2019, data la care s-a inventariat
următorul material dendrologic:

- 1 ex. Morus sp.(dud) multitulpinal — cu diametrele trunchiuritor între 10-15 cm,
amplasat la Iimita de proprietate spre str. Fošşorului;

- 2 ex. Acer sp. (arţar) din care un ex. multitulpinal — cu diametrele trunchiurilor între
10-15 cm,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05I3. ssctor5. Bucureşti, România
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- 4 ex. Prunus cerasifera sp.(corcodu) — cu diametrul trunchiului 15-25 cm, h= 6 m,
situat la Iimita de proprietate nord,

- 6 ex. twnchiuri ĺără coronament în proximitatea limitei de proprietate din partea de
nord.

La verificarea efectuată pe teren s-a constatat faptul că terenul era îngrădit, neigienizat,

cu vegetaţie crescută spontan din specii invazive.
In urma analizărü documntaţiei depuse i a verificărilor din teren, ţinând cont de faptul

că materialul dendrologic inventariat pe amplasament nu impiedică edificarea construcţiei,
solicitarea nu se supune avizării, conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea

Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
Dacă în timpul execuţiei lucrărilor de împrejmuire, situaţia din teren nu permite protejarea

sistemului radicular al arborilor aflaţi pe amplasament, existând riscul secţionării acestuia,
defrişarea materiaĺului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emis in baza unei solicitări punctuale (defriare care va implica plantarea de material dendrologic
în compensare).

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

Prezentul aviz este valabil numai dacă sunt respectate condiţiile impuse in Decizia etapei
de incadrare nr 13/18.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti cu privire Ia
spaţiile verzi amenajate pe amplasament i plantarea unui arbore Ia 4 locuri de parcare. Avizul
este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale — Direcţia pentru
Cultură a Municipiului Bucureti.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, )it. b)
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

(%‘ ))s

ĺntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:DV.J 3ex./1605.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpJ/vňw.omb.ro.lnsUtu1jWprnart&dIrevUVdirecUa mediWavize arbod In consultarWavlze wtoii In consuhare.Dho

pe data de

t

Bd. Rena Elisabeta nr 47, d poştal C513, seaor 5, Bucureşli, Român

TeL 02130555.00
hflpi/wvw.pmb.m



ćî-I ŁIMi

.fl •‘),

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 10109, 10768, 4684/1669395/ 3 i MAI. 2Üi

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢH

Spre tünţă:
- Cornpania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureti

str. Adstide Demetriade, rw. 2, birou nr. 18, sector 1, orncecmddb.ro
- Cornpania Municipală Conso(idări S.A.

str. Traian, nr. 44, sector 3
- Primăria Sectorului 3- Direcţia Administrarea Domeniului Public

hztr. Odobeti nr. 5-7, Sccíor 3, Bucureti
- Liceul Teoretic Benjamin Franklin, str, Pictor Gheorghe Tăttărescu, nr. 1, sector 3

Referitor la adresa dvs. nr. 1282/31.10.2018 înregistrată la P.M.B - Direcţia de Mediu
cu nr. 10768/31.10.2018 şi adresa nr. 3480/11.10.2018 transmisă de Compania Municipală
Dezvoltare Durabilă Bucureti, str. Aristide Demetriade, nr. 2, biľou nr. 18, sector 1, înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1669395/11.10.2018 i la la Direcţia de Mediu cu nr. 10109/12.10.2018, prin care
ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru de&işarea arbońlor situaţi în curtea Liceului
Teoretic Benjamin Franklin din str, Pictor Gheorghe Tăttărescu, nr. 1, sector 3 care sunt situaţi pe
amplasamentul viitorului “Complex Multifuncţional pentru Activităţi Didactice şi Sport" care
urmează să se construiască în incinta unităţii de învăţământ sus menţionate i care împiedică
construcţia respectivului obiectiv, după verifkarea efectuată pe teren, în data de 19.10.2018, vă
facem cunoscut

1 .Având în vedere documentele existente la dosar:
- Fişă de înregistrare tip;
- Actele de Proprietate (Hotărârea/20.07.2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat în administraţia consilülor locale ale sectoarelor 1-6, Protoeolul nr.
9332/26.10.2009, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 privind reorganizarea reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ş privat de pe raza Sectorului 3 al Mwniiui
Bucureti pentru anul co1ar 2018-2019);
- Planuri de încadrare şÍ de situaţie, scara 1:1000 şi 1: 2000;
- Extras de earte funciară pentru Informare, Carte Funciară nr. 2i'298 Bucureti
- Certitkatul de urbanism nr. din 01.03.2017 emis de Primăria Sectorului 3;

Bd. Regina Elisabeia nr 47, aDd poştal 050013, sedar 5, Bucureşti. Romăna
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- Autodzaţia de construire nr.'OÜdin 07.08.20 18 emisă de Primăria sectorului 3;
- Clasarea notificării nr.*2.03.20l7 emisă de APM Bucuresti;
- Planul de identificarea materialului dendrologic afectat scara 1: 200

2. In urma analizării documentaţiei, având în vedere că arborii împiedică finalizarea
execuţiei vütorului “Complex Multifuncţional pentru Activităţi Didactice i Sport" care urmează
să se construiască în curtea Liceului Teoretic Benjamin Franklin din str, Pictor Gheorghe
Tătărescu. nr. I, sector 3 i în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor completată i modiflcată
cu Legea 47/2012, potrivit H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
pe teńtoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriarea cu extragerea rădăcinilor pentru următorii:
Arbori:
- l ex. Morus sp.(dud), D= 35 cm. H 12m;
- l ex. Cydonia oblonga (gutui), D=lOcm, h= 3,5 m;
- 3 ex. Prunus avium (cireş), (D= 8-lOcm, H 7-8; D35 cm, H10m, D8 cm, H 4m);
- 6 ex. Acer platanoides(arţar), D45 cm, H= l0-12m;
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm), D= 35-40 cm, H= 10-12 m;
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar), D= 15-20 cm, H= 10-12 m;
- 4 ex. Prunus cerasifera (corcodu), D= 15-18 cm. H6-7m;
- 4 ex. Malus sp. (măr), D= 15-18 cm, H=5-6 m;
Arbu$i:
- 13 ex. Thuja sp. (tuia) D= 10- 15 cm, H l,5 -2,5 m.
Transplantare:

- 3 ex. Prunus persica (piersic)D5-8 cm, H1,5m;
- l ex. Gingo biloba(arborele pagodelor), D=8-l0 cm, H=4-5m;
- 2 ex. Syńnga vulgańs (liliac);
- l ex. Catalpa bignonioides(catalpa);
- 2 ex. Prunus avium (cire), D8 cm, H= l,5-l,8m.

Lucrările avizate de defrişare ş scoatere a rădăcinilor arbodlor se vor efectua pentru a
permite edificarea vńtorului “Complex Multińincţional pentru Activităţi Didactice i Sport" prin
grija dvs, în prezenţa unui reprezentant al DADP, Sector 3, care va prelua materialul lemnos
rezultat, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că executantul lucrărilor este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăńlor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform
art. 6. pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arbońlor avizaţi pentru deü-işare, aveţi obligaţia plantării a 132 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului 20-28cm (diametml trunchiului minimum 7 cm) i
înălţime în üincţie de specie i 78 ex. arbuti, în perioada optimă de plantare din toamna anului
2019 — primăvara anului 2020, respectând Protocolul de plantare nr. 390393/24.04.2019,
înregistrat la P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 4684/22.05.2019.

Lucrările de transplantare se vor executa prin grija dvs. La execuţia operaţiunilor de
transplantare a arborilor menţionaţi se va avea în vedere asigurarea tasării pământului în groapa de
transplantare i drenajul gropii unde se va executa transplantarea. De asemenea, pentru prinderea
mateńalului dendrologic în noua locaţie, aveţi obligaţia udărü materialului dendrologic cel puţin o
perioadă de vegetaţie, pentru asigurarea prinderii acestuia, Perioada de transplantare este perioada
de repaus vegetativ (toamna — primăvara). In cazul în care, arborii transplantaţi nu se vor prinde
după o perioadă de vegetaţie, acetia vor fi înlocuiţi cu material dendrologic de acelaşi tip.
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La finalizarea lucrărilor de transplantare, aveţi obligaţia anunţărü Direcţiei de Mediu din
cadrul PMB pentru planiftcarea i efectuarea verificăńlor în teren.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Defr4are: 22 ex. arbori, 13 ex. arbuti
Transplantare: 9 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona- OPA

Red: S.M./Sex./ prezentul aviz a fost postat pe site- uI PMB.
pe data

efServiciu Avize iAcorduri,
Expert, Dan iela VOINESCU

IntocrnU, Expert, Silvia MA ŢEÍCU

de

20,
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DJRECŢIA DE MEDIU

Nr. 11668,79,291,69511687460,1695733,1698665,1704350/ 3l MAI 20;g

CĂ TRE,
S.C. OMVPETROM S.A

Strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti

( Str. Carpaţi nr. 5-11, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1687460/06.12.2018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 11668/07.12.2018, prin care solicitati emiterea avizului de specialitate cerut

prin Certiflcatul de Urbanism nr. ‚ în scopul,, Iucrări de

curăţare, remedieresol/subsol i reconstrucţie ecologică a amplasamentului depozit Griviţa,

situat pe terenul din str. Carpaţi nr. 5-11, sector 1, cu completările înregistrate Ia P.M.B cu

nr. 1695733/07.01.2019, 1698665/16.01.2019, 1704350/01.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu

cu nr. 79/08.01.2019, 291/17.01.2019, 695/04.02.2019, vă comunicăm următoarele:

1. Având în vedere documentele depuse Ia dosar
- Cerere
- Certificatul de Urbanism nr din

anexă
- Decizia Etapei de Tncadrare nr.

Protecţia Mediului
- Memoriu Tehnic

Extras de Carte Funciară pentru informare nr.

+ planurile

misă de Agenţia pentru

a, nr

-Ceruricat ue iiiitgistrare aI firmei
-Certificat de Atestare a dreptului de proprietate asupra terenului Seria

exa nr

2) a verificărilor efectuate în teren în data de 07.01.2019

n r

3) a analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului
—CGMB din data de 30.01.2019 i a rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului flucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:

Bd. Regina Ehsabeta nr 47, d ştaI 050013, scdo 5, Buaaeş, Rránia
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Arbore situat pe amplasamentul depozit „Griviţa", str. Carpaţi nr. 5-11, sector 1
-1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 18m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se

află arborii, 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 şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 10 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia
bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în
toamna anului 2019-primăvara anului 2020, pe terenul din str. Carpaţi nr. 5-11, sector 1,
potrivit Angajamentuiui de Plantare nr. 11668, 79,291,695/N21.05.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceiaşi act normativ.

Oefrişare -1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

L ;•‘» ş

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLESU

2 6.MAL 2019
Rod: G.M. /4 ex. — 22.052019 pmzentul aviz a fost postai pe site-ui PMB

pe data đe

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, d pcştal 050013, sector 5, Bucureşt, România /
TeI: 021.3055500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rpp?P)?ęą

bd. l

14. IUN 2019

Dna
CĂTRĘ

;ectorul 3,

Adresa de corespondenfă:
Persoana de contact: dI. nnail:

(str.

• Sector 1,

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la P.M.B cu nr. 1731612/24.4.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 3499/25.04.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru defřişarea arborilor situaţi în curtea din str. Vlaicu Vodă. nr. 29, sector 3, pe amplasamentul
viitoarei construcţii care urmează să se construiască conform Certiflcatului de urbanism nr.

emis de Primăria Sectorului 3, după verificarea efectuată pe teren, în data de
29.05.2019, vă facem cunoscut:

1 Având în vedere documentele existente la dosar
- Fişă de inregistrare tip;
- Contract de vânzare cu lncheiere de Autentificare nr.
- Pian de încadrare în zonă Scara 1:2000;
- Plan de situaţie Scara 1: 500,
- Certificat de Urbanism nr, - iăria Sectorului 3,
- Extras de Carte Funciară pentru informare, nr. ‘5 Bucureşti ‚ sector 3;
- Memoriu tehnic de expertiză referitor Ia demolarea construcţiei existenle şi construirea unui

imobil locuinţă individuală P+2E+M în str. Vlaicu Vodă, nr. 29, sector 3;
- Clasarea notificăńi nr. ..i e Agenţia pentru Protecţia Mediului Bueureşti;
- Aviz nr Je Apa Nova cu planurile anexă;
- Aviz de amoIannient fnvnrnhiţ ‚ .

- mis de e-distribuţie- Muntenia;
- Aviz nr. . ... . . . - tu planui anexă emis de Distrigaz Sud Reţele;
- Aviz nr. ;u planul anexă emis de Radet;
- Contract de prestare a serviciului de colectare a deşeurilor provenite din construcţii nr.

din încheiat cu Primăria Sectorului 3, Direcţia Generală de Salubritate Sector 3;
- Notificare — Asistenţă de specialitate de sănătate Publică nr. emis de
Ministerul Sănătăţń, Direcţia de sănătate Publică a Municipiului Bucureşti,

mis de Comisia Tehnică de Circulaţie din Pńmăria Municipiului- Aviz nr
Bucureti, cu planul anexă;
- Aviz ernis de Brigada Rutieră — Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, cu
planul anexă,
- Planul de Situaţie existentă, eu arnplasarea arborilor în teren,
- Plan de Situaţie Propusă cu amplasare arbońlor ce urmează să fie plantaţi,

Nr. 3499/1131612/
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- Protocol de Plantare nr. 437636/05.06.2019 incheíat cu Primăria Sectorului 3, Direc(ia

Administrarea Domeniului Public. Cornpartiment Urmărire Avize;
2. In urma analizărü documentaţiei, având în vedere eă arborii sunt situaţi pe

amp]asamentul vütoarei construcţii care urmează să se construiaseă conform Certiňcatului de

urbanism nr. 2212/18.10.2018 emis de Primăria Sectorului 3 în curtea str. Vlaicu Vodă. nr. 29,

sector 3 i in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglernentarea i

administrarea spaţülor verzi din intravilanul locaLităţilor completată i modiflcată cu Legea

47/2012, potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe

teritodul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriarea cu extragerea rădăcinilor pentru următorii arbori:
- 1 ex. Acer sp.(arţar). D= 40 cm. H= 9-10 m;
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm), D=25 m, h= 8 m;
- 1 ex. ciot fără coronament, Ailanthus (fals oţetar), D 40 cm. h=2m,

Lucrările avizate de deü-iare i scoatere a rădăcinilor arborilor se vor efectua pentru a
permite ediflcarea viitoarei construcţii conform Cerűflcatului de urbanisrn nr. 2212/18.10.2018

emis de Pńmăda Sectorului 3 în curtea str. Vlaicu Vodă. nr. 29, sector 3, evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeńene.

Precizăm că proprietarul terenul unde se găsesc arborii este räspunzător de siguranţa

bunuńlor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a defriărilor, in caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. ĺ la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în

cornpensarea arborilor avizaţi pentru defriare. aveţi obligaţia plantăńi a 13 ex. arbori tineri cu

balot de pământ circumferinţa trunchiuiui 20-28cm (diametrul trunchiului minimum 7 cm) i
înălţime în funcţie de specie în perioada optimă de plantare din toamna anu]ui 2019 — primăvara

anului 2021. după cum urmează: 7 ex. arbori tineri respectând Protocolul de plantare nr.

437636/05.06.2019 cu încheiat cu Primăria Seetorului 3, Direcţia Administrarea Domeniului

Public, Compartiment Urmărire Avize si 6 ex. arbori tincri respectând prevederile

Angajamentului de plantare nr. 3499/4/04.06.2019.
La tinalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009. aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńuicării

în teren a plantării în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf art.4 din acelai act

normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniteńi.

Defr4are: 3ex. arbori din care l ex cioÍJără coronarnent,

DIREC,Ăj°ĘXECĚbfIV,
Sirnoi&t-Mî(4kt POfA

efServiciu Avize i Acorduri,

! ( Expert, Dan iela VOJNES9J-

i z WN. ?Ú1U Imocmit, Expen, S4via A'MŢEJCU

Rcd: S.M./4 exí 0706.2019- prezcntul aviz a fost pos(at pe site- ul PMB.
pe data

de
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

C Ă T R E: DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ

Serviciul Planificare Lucrări Mari Infrastructură

Spre ştiinţă:

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucuresti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. ElectronicH nr. 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.5006/28.05.2019 i completată cu documentaţia inregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.5414/07.06.2019 si nr. 5567/11.06.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului Direcţiei de Mediu
pentru execuţia Iucrărilor de construcţii privind: Foraje pentru studiu geotehnic i organizare de
antier, conform Certificatului de Urbanism nr. 2019 emis de Primăria Municipiului
Bucuresti, vă comunicăm următoarele:

1. Având în vedere documentaţia depusă:
- Cerere,
- Certificat de Urbanism nr. iin 24.05.2019 emis de PMB,
- Memoriu tehnic — Proiect “Proiectarea Iucrărilor de construcţie Pasaj Doamna Ghica",
- Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucuresti,
- Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti,
- Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB cu planuri

anexă,
- Aviz nr. - ; emis de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului

BucuretiBrigada Mutleră,
- Clasarea notificărfl nr. 9, actul emis de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucuresti,
- Aviz nr. emis de Ministerul Culturfl i Identităţii Naţionale,
- Avize emise oe auininistrator reţelelor tehnico-edilitare i stradale: Netcity Telecom,

Luxten, Apa Nova SA, E-distribuţie Muntenia, STB, Telecom Romania
Communications SA, Distrigaz Sud Reţele, RADET,

- Documentaţie tehnică.
Iucrările implică realizarea a două foraje geotehnice în două amplasamente din str. Doamna Ghica
i realizarea organizării de antier pe terenul — soatiu verde, în t&a Parcului Plumbuita, conform
planului anexă Ia Certificatul de Urbanism nr. .2019 emis de PMB.

Pentru execuţia celor 2 foraje geotehnice va fi necesara ocuparea unei suprafeţe de 25,50 x
7,50 m pentru fiecare foraj, (suprafaţă parţial spaţiu verde, partial carosabil), Suprafaţa de teren
afectată de execuţia Iucrărilor este Iimitată Ia gura forajului, zona de depozitare a materialului
excavat si zona de manevră a utilajului. Forajul se va executa până Ia ea de 35 m, iar 85 %
din matelalul excavat va fi utilizată ca material de umplere a forajul b'Ăł&iët ecuţie a Iucrărilor
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va fi îngrădită pe toată durata execuţiei, Suprafaţa de teren ocupată de organizarea de antier va fi
de 34,00 x 6,5 m de spaţiu verde.

2. Urmare a verificărilor efectuate in teren în data de 06.06.2019 s-au constatat
următoarele:
- pentru execuUa forajului geotehnic din str. Doamna Ghica x os Colentina, dinspre os.

Petricani, se va afecta scuarul de spaţiu verde existent în zona mediană a carosabilului, In acest
scuar a fost inventariaţi : 7 ex. arbuti — puieţi (h=1 .0-1,5 m), 2 ex. Prunus pisardii sp.(corcodu
rosu) —puiet multitulpinal (h=4,0-5,0 m), 1 ex. Acer rubrum -puiet (h=1,Sm), 3 ex. Buxus - formă
sferică, material floricol (tufe de trandafiri )‘ gazon

- pentru execuţia forajului geotehnic din str. Doamna Ghica x os Colentina, de Ia os
Colentina spre str. Sinaia, se va afecta scuarul existent în zona mediană a carosabilului, In acest
scuar vor fi afectaţi de execuţia Iucrărilor - 3 ex. arbuti specia Thuja, h=1,Oxl,5 m, precum i
gazonul existent;

- pentru realizarea organizării de antier se va afecta o suprafaţă de spaţiu verde
gazonat, teren în faţa Parcului Plumbuita, înscris in Iista monumentelor istorice actualizată în 2015,
Ia poz. 716- Cod LMI B-II-a-B-18444. Amplasamentul se află în raza monumentelor
istorice “Ansamblul Palatul Ghica Tei" înscris în Iista monumentelor istorice actualizată în 2015, Ia
poz.851- Cod LMI B-II-a-A-18582, Biserica “Inălţarea Domnului"-Ghica- Tei, înscrisă în lista
monumentelor istorice actualizată in 2015, Ia poz.852- Cod LMI B-II-m-A-18582.02 i “Palatul Ghica
Tei"- înscris în Iista monumentelor istorice actualizată in 2015, Ia poz.853- Cod LMI B-II-m-A
18582.01.

3. În urma instrumentării dosarului i Iuând în considerare că arborH/arbutii inventariaţi care
împiedică execuţia lucrărilor de realizare foraje geotehnice i organizare de santier, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţńlor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completăriie ulterioare ęi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Transplantare:

Scuaruĺ din zona mediană a carosabilului din str Doamna Ghica intersecţie cu os. Colentina,(
din dreptul Parcului Plumbuita până Ia intersecţie):

- 2 ex. Prunus pisardii sp.(corcodu rosu) —puiet multitulpinal (h=4,0-5,0 m),
- 1 ex. Acer rubrum(artar rosu) -puiet (h=1 ‚5m),
- 7 ex. arbuti — puieţi (h=1 10-1,5 m),
- 3 ex. arbust specia Buxus - formă sferică,
- material floricol si tufe de trandafiri

Scuarul din zona medŕană a carosabHuiui din str. Doamna Ghica intersecţie cu os. Coientina,
(din dreptul intersecţiei spre str Sinaia):

- 3 ex. arbuti specia Thuja, h=1 ‚0-1,5 m;
Arborii/arbutii, materialul floricol existent, prin poziţia Ior împiedică realizarea Iucrăriilor de

foraje geotehnice aferente construirfl Pasajului Doamna Ghica.
Lucrările de transplantare se vor executa de către executantul Iucrării, cu o firmă specializată

pentru execuţia acestui tip de Iucrări, în prezenţa administratorului spaţiului verde, iar Iocaţia de
transplantare a materialului dendrologic i floricol va fi indicată de către administratorul spaţiului
verde. La execuţia operaţiunilor de transplantare a arborilor i arbutiIor menţionaţi se va avea în
vedere asigurarea tasării pământului în groapa de transplantare i drenajul gropii unde se va
executa transplantarea. De asemenea, pentru prinderea materialului dendrologic în noua Iocaţie, se
va asigura udarea materialului dendrologic ceI puţin o perioadă de vegetaţie, pentru asigurarea
prinderii acestuia.

In cazul în care, arborii/arbutii transplantaţi nu se vor prinde după o perioadă de vegetaţie,
acetia vor fi înlocuiţi cu material dendrologic de acelasi tip, de către executantul Iucrării.

La finalizarea lucrărilor de transplantare, executantul/beneficiarul Iucrării are obligaţia
anunţării Direcţiei de Mediu din cadrul PMB pentru planificarea i efectuarea verificărilor în teren.

I il



Pe perioada realizării Iucrărilor, se va Iimita impactul asupra factorilor de mediu prin
respectarea următoarelor măsuri:

- Materialul rezultat din Iucrăriie de forare, până ia utilizarea ca materiai de umplere a
forajelor, se va depozita în containere speciale, pentru prevenirea transportului materialului rezultat
din forare pe drumurile/zonele din afara amplasamentului unde se execută Iucrările.

- Pe perioada execuţiei Iucrărilor se vor Iua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin
producere de praf & zgomot, fiknd obligatoriu să se respecte normele, standardele i iegislaţia
privind protecţia mediuiui in vigoare ( STAS 12574/1987, STAS 10009/1988, HG 1756/2006);

- Se vor Iua măsuri care să împiedice producerea de emisH semnificative de pulberi Ia
manipulare, depozitare i transport a materialelor de construcţii sub formă de praf;

- Se vor Iua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea drumurilor pubbce
neafectate de Iucrări I respectarea normelor de salubrizare urbană.

- Se va acorda o atenţie sporită manevrării utilajelor in apropierea arborilor ş spaţiilor
verzi amenajate;

Organizarea de antier se va reaľza cu respectarea următoarelor condiţii:
- se vor proteja arborii (coronamentele, trunchiurile acestora) aflaţi în imediata

vecinătatea a organizării de santier, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau
altor materiale în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare

- Ia finaiizarea Iucrărilor ş dezafectarea organizării de antier, terenul se va aduce Ia
starea iniţială corespunzătoare funcţiunii de spaţiu verde.

Mentionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare.
După execuţia Iucrărilor terenul se va aduce Ia starea iniţială, realizându-se amenajările

corespunzătoare funcţiunii de spaţiu verde.
Precizăm că beneficiarul, respectiv executantul Iucrării este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor ş respectarea prevederiior prezentu)ui aviz, Pentru orice modificare apărută
ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia Ia Direcţia de Mediu.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, va fi sancUonată conform art. 4, IiŁb din
Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 pricind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.
Transplantare — 3 ex. arbori, 13 ex.arbusti, material ŕtoricoĺ

DIRECTOR EXEC'

Simona-Mariana

J

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Exp. Daniela VOJNESCU

Red: DV/4 ex/ll062019
prezentul aviz a fost poslat pe süe-ui PMB
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2841, 4290/1726021, 1736767/
i 9 ÍVW-2Dj

CĂTRE,

- sectorzil 3,

(str. Gologanului, nr. 44-46, sector 3)

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1726021/08.04.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 2841/09.04.2019, completată cu documente cu adresa înregistrată la
P.M.B cu nr. 1736767/15.05.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 4290/16.05.2019 prin care ne
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru defriarea arborilor situaţi în curtea din str.
Gologanului, nr. 44-46, scctor 3, pe amplasamentul viitoarei construcţii care urmează să se
construiască conform Certiflcatului de urbanism nr. :mis de Primăria
Sectorului 3, după veńficarea efectuată pe teren, în data de 10.04.2019, vă facem cunoscut:

1 .Având în vedere documentele existente la dosar:
- Fiă de înregistrare tip;
- Certificat de Urbanism nr. iiis de Primăria Sectorului 3,
- Plan de încadrare în zonă Scara 1:2000; 1: 500,
- Sentinţa Civilă nr. şedinţa publică de la )rivind dreptul de propńetate

pentru terenul din str. Gologanuiui, nr. 44-46, sector 3,
- Certificat de atestare fiscală nr, din pentru persoane fizice privind
impozitele i taxele locale i alte venituri datorate la bugetul local,
- Clasarea notificării nr. emisă e Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti;
- Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie din Primăria Municipiului
Bucureti, cu planul anexă:
- Aviz nr. emis de Bńgada Rutieră — Direcţia Generală de Poliţie
a Municipiului Bucureti, cu planul anexă,

2. In urma analizării documentaţiei, având în vedere că arbodi sunt situaţi pe
amplasamentul viitoarei construcţii care urmează să se construiască conform Certificatului de
urbanism nr. 1. mis de Primăria Sectorului 3 în curtea str. Gologanului, nr. 44-
46, sector 3 i în conformitate cu prevedeńle din Legea nr. 24/2007 pńvind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor completată i modiflcată cu Legea
47/2012, potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defrişarea cu extragerea rădăcinilor pentru următorii arbari:
- 1 ex. Pyrus sp.(păr), D 25 cm, H 8-9 m, uscat 100%,
- 1 ex. Pyrus sp.(păr), D= 20-25cm, H= 7-8 m,
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Lucrările avizate de defriare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor efectua pentru a

permite ediflcarea vütoarei construcţii conform Certitkatului de urbanisrn nt:

emis de Primăria Sectorului 3 în curtea str. Gologanului, nr. 44-46, sector 3, evacuându-se masa

lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
detedorarea construcliilor din jur şi a reţelelor aeńene.

Precizăm că proprietarul terenul unde se găsesc arborii este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăńlor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a defrisărilor, în caz contrar aplicându-se
saneţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.U.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defriare. aveţi obligaţia p]antării a 7 ex. arbori tineri cu balot
de pământ, circumferinţa trunchiului 20-28cm (diametrul trunchiului minimum 7 cm) i înălţime
în funcţie de specie în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 — primăvara anului
2021, respectând prevedeńle Angajamentului de plantare nr. 2841, 4290/A113.06.2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriare: 2 ex. arbori đhi care I ex uscat 100%,

DIRECTOR EXECUTW,
Sinwna-Mariana POPA

\& ‘q-, gŞ
efServiciu Avize ý Acorduri,

Kvper(, Dan ‚ela VOINESCU

Infoc;nÜ, Evper(, Silvia j%'M TEJCU

1*. IUN.20;y

Red: S.MJ4 ex./ 1306.2019- prezeniul aviz a fost postat pe sile- ul PMB.
pe data

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl rompQÍQ2OW.eu
DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 5036/ 1740890 (515, 1643/1702593, 17 15350)1
19. WN, 2019

CĂTRE
S.A. i S.RL.

prin Dl.
nr. ‚BŁ ‚sc. ‚et. ‚ap. ‚sectorl

Referitor la lucrarea: “Construire ansarnblu de Iocuinţe colecüve p+ŕ i locuinfe
() colective P+6E cu spaţii conzerciale Ia purter, anexe, împrejrnuire teren, utflităţi ş

reţeÍe exterioare, organizare de santier, drurn, parcări ş amenajări exterioare, posturi
transformare, parcare subterană, deznze,nbrare, demolare-relocare post
transformare, Bucureti"

Referitor la adresa dvs., P.M.B cu nr.1702593128.01.2019 i la Direcţia de Mediu
cu nr. 515/29.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1715350/04.03.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 1643/05.03.2019 la care se revine
cu completarea înregistrată Ia P.M.B cu nr.1740890/28.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu
cu nr. 5036129.05.2019 prin care solicitaţi aviz de specialitate privind executarea
lucrărilor “Construire ansamblu de /ocztinţe colective P+4E ş'i locuinţe colective P+6E
cu spaţii comerciale Ia parter, anexe, împrejmuire teren, utilităfi şl reţele exterioare,
organizare de şantier, drum, parcări şi amenajări exterioare, posturi wansformare,

O parcare subterană, dezmembrare, demolare-relocare post transformare" pe terenul
imobilului situat în Şos. Chitilei 11ľ. 242, sector 1, în conformitate cu prevederile
Certificatului de Urbanism nr. din ‚ Certificatului de
Urbanism nr, din i Certificatului de Urbanism nr.

din ‚ emise de Primăria Sector 1, vă comunicăm următoarele
1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
- Actul de Dezmembrare nr, însoţit de planurile anexă
- Actul de Dezlipire nr, însoţit de planurile anexă
- Extras de Carte Funciară nr.
- Extras de Carte Funciară nr.
- Extras de Carte Funciară nr.
- Aviz de Urbanism nr. - PUZ “Tomadď'- Şos. Chitilei — str.

Aeroportului

1:

_____
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- Hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal “Tomado"- os. Chitilei — str.

Aeroportului nr.
- Plan PUZ “Tornado"- os. Chitilei — str. Aeroportului

- Act de reglernentare emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului

Bucureti nr, însoţit de planul anexă
- Hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii

defnitive pe terenuri situate în sectorul 1 al Municipiului Bucureti nr.
os. Chitilei nr. 242 lot 1 i Iot 2

- Avizul Arhitecwlui Şef nr. — PUD - os. Chitilei nr. 242, lot 2

- Plan PUD - os. Chitilei nr. 242, lot 2
- Avizul Arhitectului ef nr. — PUD - Şos. Chitilei nr. 242, lot 1

- PIan PUD - os. Chitilei nr. 242, lot 1
- C.U. nr. din
- Planuri topograńce 1:500, 1:2000 vizate spre nescbimbare anexă la C.U. sus

menţionat
- C.U. nr. din
- Planuri topograflce 1:500, 1:2000 vizate spre neschimbare anexă la C.U. sus

menţionat
- C.U. nr. din
- Planuri topograflce 1:500, 1:2000 vizate spre neschimbare anexă la C.U. sus

menţionat
- Decizia Etapei de Incadrare nr. (actul de reglernentare) emisă

de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti
- Memoriu de prezentare proiect Construire Ansamblu Rezidenţial
- Aviz Comisia Teřmică de Circulaţie nr, însoţit de planul

vizat spre neschimbare nr.
- Aviz Brigada Rutieră nr. (Construire pe Iot având 27.lO9mp

a unui ansamblu constând în locuinţe colective P+4E i locuinţe colective P+6E cu spaţii
cornerciale la parter, anexe, împrejrnuiri teren, utilităţi i reţele exterioare)

- Aviz Brigada Rutieră nr. (Construire pe lot având

236mp a unui drurn)
- Aviz Brigada Rutieră nr. (Construire pe lot având

1.OO9mp a unui drum)
2) a veriűcării în teren în data de 15.02.20 19 în vederea inventarierii materialului

dendrotogic situat pe teren
3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ş

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, modifkările i

completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare i seoaterca rădăcinilor:

Latura dinspre Şos. C/vti/ei
- 5 ex. Populus sp. (plop) O 10-3Ocm, h 4-óm, trei dintre exemplare sunt

multitulpinale
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- 2 ex. Prunus cerasifera multitulpinale (corcodu) ® 10-l5cm, h 4m
Latura stângă a proprietăţü:

- 12 ex. Populus sp. (plop) ® 20-4Ocm, h 8-lOm
- 8 ex. Prunus cerasifera (corcodu) ® 15-2Ocm, h 6m

Latura dreaptă a proprietăţii:
- 2 ex. Morus sp. (dud) ® 15-2Scm, h 3-6m, unul dintre exemplare este

multitulpinal
- 14 ex. Gleditsia triacanthos (glădiţă) ® 10-2Ocm, h lOm
- 20 ex. Populus sp. (plop) ® 10-3Ocm, h 6-lOm, două dintre exemplare sunt

multitulpinale
- 1 ex. Pninus cerasifera (corcodus) Q lOcm, h 4m
- 2 ex. Salix sp. multitulpinale (salcie) ® 20-3Ocm, h 8-lOm
Lucrärile avizate se vor efectua prin grija propńetarului/proprietańlor legal/legali

al/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
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietaml/propńetarilor legalĺlegali al/ai terenului este/sunt
răspunzător/răspunzătod de siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor,
supravegherea execuţiei Iucrăńlor, privind respectarea avizului, respectarea tehnołogiei
de execuţie a defriăń1or, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciuui adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia pantăńi a 396ex. arboń
tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare de la
finalizarea lucrărilor de construire, în incinta ansamblului de locuinţe din os. Chitilei
nr. 242, respectând prevedeńle din Angajamentul de plantare nr. 5036/ A din
13.06.2019.

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 P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantăriłor în compensare. In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din acelasi act normativ.

În situaţia în care arborii se plantează în aliniament pe trotuarele ce mărginesc
profilul străzilor, formând astfel plantaţii de aliniament se vor respecta prevederile din
H.C.G.M.B. nr. 114/201 I privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din
cadn1 p1antaii1or de aliniament din Municipiul Bucureti. Materialul dendrologic tânăr
plantat se va supune literaturii de specialitate ş se va respecta procedura de plantare cu
tot ce include ea (pregătirea ş mulcirea, dacă este cazul, sistemelor radiculare înainte de
plantare, drenarea gropilor, udat, tutorat, întreţinerea arbońlor tineri până la pornirea în
vegetaţie i menţinerea lor ca atare cel puţin 3 perioade de vegetaţie, etc.). Dacă
materialul dendrologic nu pornete în vegetaţie sau asiv în zone compacte,

4
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termen cunoscut sub denumirea de “neprindere a ‚narerialului dendrologic nou plantw"
apreciem ca la înlocuirea lor ar trebui reconsiderată calitatea materialului dendrologic
achiziţionat, precum i analizarea factorilor climatici, ecologici i edafici ai locaţiei, iar în
cazul în care condiţüle zonei nu sunt favorabile se în1ocuiete specia.

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevedeńlor din PUZ
‘1Tornado"- Sos. Chitilei — str. Aeroporiului i Aviz de Urbanism nr
aprobat prin H.C.G.M.B. nr /; PUD - os. Chitilei nr. 242, 10Ł 2 i PUD -

os. Chitilei nr. 242, lot 1 însoţite de Avizul Arhitectului ef nr.
Avizul Arhitectului ef nr. aprobate prin H.C.L.S 1 nr
prevedeńle si condiţiile impuse prin cele trei Certiflcate de Urbanism emise de către
Primăria Sectorului 1 (nr. ; nr. -

I
‚ nr. -

- ) care au stat la baza instnjmentării
solicităńi, cu privire la respectarea procentului de spaţii verzi prevăzut a se amenaja,
precum I repartizarea lui, conform reglementărilor din documentaţiile urbanistice rnai
sus menţionate.

In situaţia în care vor exista modificări ulterioare emiterii prezentului aviz aveţi
obligaţia de a reveni cu o nouă solicitare pentru emJterea unui nou aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defriare — 66 ex.

OR EXECUTIV,
nona' riana POPA

4 efSen'iciu Avize i Acorduri
Expert Daniela VO!NESCU

Iyqçinit
Expert ENACHE

Rcd EC. /4 ex. — 10.06.2019 prezenuI aviz a íosi çoMal pe siIe-uI PNIS
• pe daa de

14, !UN. 2019

Iz itil



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞÎI opipnja2Oi9.eu
DIRECT1A DE MEDIU

Nr. 2285,5040 /1721513, 1740699/ LUW

CĂTRE,
HRGLL CDG PLAZA S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorl, Bucure$i

Referitor Ia Iucrarea: ‘Lucrări de construcţii privind refacere pavaj exterior în
vederea aducerii Ia starea iniţiaiă a pavajului adiacent clădirii Charles de GauIIe
Plaza amplasată Ia adresa Bucuresti, Piaţa Charles de GauIIe nr. 15, sector 1"

Ca urmare & cererii depuse de HRGLL CDG PLAZA S.R.L. prin
-

• cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1721513/25.03.2019 şi Ia Direcţía ae
Mediu cu nr.2285/26.03.2019, completată cu documentaţia înreegistrată ia P.M.B. cu nr.
1740699/28.05.2019 i ia Direcţia de Mediu cu nr. 5040/29.05.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Lucrări de construcţä privind
refacere pavaj exterior în vederea aducerü Ia starea iniţială a pavajului adiacent clădirü
Chari'es de Gau!Ie P!aza ampĺasată Ja adresa Bucureti, Piaţa Charles de GauIIe nr. 15,
sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.' -

din 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. - ‚ emis de Primăria Străzilor
Bucureti, Clasarea notificării nr.

- emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti, pan de încadrare În zonă, împuternicire), Iucrarea constă în:

- realizare amenajări exterioare ce constau în Iucrări de aducere ia starea
iniţiaiă a zonei acoperite cu granit ce înconjoară clădirea Charles de GaulIe Piaza prin
Îndepărtarea actualului finisaj de granit, refacerea membranei de hidroizolaţie de peste
placa de subsol a ciădirii i refacerea stratuiui de granit.

Nu vor fi realizate modificări ale zonelor de trotuar, a spaţiiior verzi, nu vor fi
tăiaţi arbori.

2. Urmare a verificărU efectuate pe teren în data de 13.05.2019 s-a constatat
că în trotuarul din vecinătatea Iucrărilor sunt arbori plantaţi în aiveole.
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În urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în

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

execuţiei Iucrării menţionate.
Este interzis reducerea spaţiului verde prin micorarea dimensiunilor alveolelor

existente în trotuarul din vecinătatea Iucrărilor.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este rnis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr.' din 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului

Bucureşti împreună cu planul anexă — vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTp ECUTIV,

PA

Întocmit
Sef Serviciu Avize t Acorduri

Daniela VOINESCU

2 t

Red:D.v../ 4ex.i 20.06.2019 - prezeniul aviz a fost postat pe site-ul PMB
httpJ/www.ţjmb.roiinstitutii/rimarWdírecUi/directia mediuiavize arbori in consultar&avize erbod in consuItare.h,

pe data de

Rd Pnin FIiçhpt nr 47 ryl wiç?I Ç)5Tflťą entnr a Rijntirnsti Rnmánia



PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

(i'jTIUL 1019

CATRE,
Domnt" . J

Str..

Referitor Ia adresele dvs, înregistrate Ia P.M.B. cu nr. 1741136/29.05.2019,
1745589/12.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5160/30.05.2019, 5639/13.06.2019 prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru vegetaţia situată în os. Panduri
nr.20A, sector 5, pe amprenta Ia soI a construcţiei privind modificări ale împrejmuirii
existente i realizarea amenajarii accesului auto şi pietonal Ia drumul public, conform
Autorizaţiei de Construire - ‘‘ emisă de Primăria Sector 5 Bucuresti,
vă comunicăm că:

• Ca urmare a analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere;
- Contract de vânzare — cumpărare autentificat ţ30.07.2007 notar public

S.L. Alexandrescu
- Intabulare încheiată' ) în 31.07.2007
- Extras de carte funciară pentru informare din 20.01.2019, CF 212035,
- Certificat de Urbanism r din 16.10.2019 cu planurile aferente,
- Autorizaţie de Construire din 11.03.2019 emisă de Primăria Sector 5

Bucureti,
- Clasarea Notiflcării nr /03.01.2019 emisă de APMB.
- Punctul de vedere aI Comisiei Tehnice de Circulaţie — PMB - 16.11.2018

cu planul aferent
- Proces verbal de predare- primire amplasament încheiat Ia data de 08.04.2019 cu

Administraţia Străzilor cu planul aferent.
- Acodul Brigăzii Rutiere -- din 12.04.2019
- Avizul din 12.05.2019 emis de Brigada de Poliţie Rutieră
- Aviz i ‘03.01.2019 emis de STB,
• A vizitei efectuate în teren în data de 14.06.2019, conform art. 18 aliniat 4 din Legea

24/2007 republicată privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se avizează:

Defrişare:
In curtea imobilului din os. Pandud nr. 20A (arbori care împiedică realizarea
împrejmuiri:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 35, cu Iungimea trunchiului si a coronamentului de
14m, trunchi care se menţine Ia h=4m ‚ înclinat Ia mai mult de 450, parţial dezrădăcinat în
zona opusă înclinării, în pericol de prăbuşire, situat la aprox, 40 cm de Iinia viitorului
g a rd,

Nr 1741136, 17445589/5160, 5639/

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 40 cm, h=12m — situat pe Iinia viitowlui gard.

fld. Regina Ebsabeta nr 47, d poştal 050013, sedot 5, Bucureşü, Român

TeI: 021.3055500
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Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

proprietarului/administratorului Iegal aI terenului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în

vederea evitării prăbuşirii arborilor şi pentru crearea condiţfllor necesare plantărfl de material

dendrologic tânăr, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca aleile/căiie de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare

situaţi în zonă CB1, conform H.CG.M.B. nr 304/2009 aveţi obligaţia plantării a 11 ex.
arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată
la înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei ín funcţie de specie, potrivit Angajamentului de plantare nr.5160, 563914/

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare 2 ex. arbori, din care lex. dezrădăcinat, mnclinat 45°

ŞefSeMciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Intocmit,
Expefl Florentina POPESCU

2Q [04 ?OŢÇ

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo' POPA

Redĺ4 ex.,.62O19I prezentul aviz a fcst pcstat pe site-uĺ PMB
(http:U.mb.ro/instÉţutiiIprimariaJdirecIiiidirectia mediuĺavíze artori in consultareĺavize arbori in consultare.oho)pe data de

Bd. Regina Elisabeţa nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşd, România

TeI: 021 305.55.00
hHp:Uv.pmb.ro



r Ş PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 %gppç2Qj9eu
J DIRECŢIA DE MEDIU

OZIUL 2019Nr. 1724793, 1736081, 1749056/2744, 4253, 6155/

CĂTRE,
Doamna

str.
-- 3

sector 3- teren proprietate)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1724793/04.04.2019 i la Direcţia de
Mediu cu nr. 2744/05.04.2019, completată cu documente cu adresa înregistrată la P.M.B cu nr.
1736081/14.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4253/15.05.2019 şi cu adresa înregistrată la P.M.B
cu nr. 1749056/25.06.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 6155/25.06.2019 prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind intervenţia asupra unuia 5 arboń situaţi pe amplasamentul
viitoarei construcţii care urmează să se edifice în str. Pńsaca Domei, nr, 16 sector 3, conform
Autorizaţiei de constmire nr. emisă de Primăria Sectorului 3, vă comunicăm că:

• În urma analizării documentele existente la dosar
- Cerere,
- Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 3, cu Planurile

anexă 1:500, 1:2000
- Clasarea Notificărü Agenţia Naţională pcntru Protecţia Mediului, Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti nr.'
- Aviz nr. . emis de Brigada Rutiera din Direcţia Generală de

Poliţie a Municipiului Bucureti, cu planurile anexă,
- Aviz -Comisia Telmică de Circulaţie a PMB, nr. cu PlanuI de Situaţie,
- Planul cu marcarea arborilor pentru care se solicită de&iare ş propunerea de plantare,
- Contract de dare în plată cu Incheiere de Autentificare nr.
- Extras de carte funciară pentru informare, Carte Funciară Nr. 2 - Bucure$i

Sector 3,
- Autorizaţie de Construire nr. emisă de Primăria Sectorului 3, cu planuń

anexă vizate spre neschimbare,
- Hotărârea nr. privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind

“Spaţiu comercial —RH propus 5+R+1E, pe un teren situate în strada Prisaca Domei, nr. 16,
lot 16-30, sector 3" cu planul anexă.
Memoriu de arhitectură,
A vizitei în teren în data de 09.04.2019,
a analizării documentaţiei în cadrul Comisiei de Ecologie şi Protecţia Mediului - din data de
26.06.2019, având în vedere că arbońi sunt amplasaţi pe amplasamentul vütoarei construcţii
edificată în baza Autorizaţie de Construire nr. )‚ emisă de Primăria Sectorului
3, în conformitate cu prevederile art. 12, alin 3 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
i administrarea spaţülor verzi din intraviĺanul locałităţilor completată i modińcată cu Legea

Bd. Regina Ehsabeta nr 47, ccd poştal O51 3, sedor 5, Bucureşb, România
TeI: 021.305.55.00
hUp:flv.pmb.ro



47/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtoriul Municipiului Bueureşti avizăm

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
str. Prisaca Dornei, ‚zr, 16 sector 3- teren proprietate:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) D1 8 cm. H7m,
- 1 ex. Acer sp. (arţar), D18-2Ocm, H=6-7m.
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu), D= 2Ocm, H= 5-6m, uscat 80%, cu trunchi putred, aflat în

declin biologic
- 1 ex. Acer sp. (arţar), D= 2Ocm, H8m,
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş), D= 2Ocm. H= 4-5 m. uscat 80%, cu trunchi putred, aflat în

declin biologic.
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului de drept al terenului, unde se

găsesc arborii. evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene - de&iarea i
scoaterea rădăcinilor arbodlor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite.

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

Pentru repanrea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea celor S arbod avizaţi spre deňişare, aveţi obligaţia plantării a 20 ex. arbori tineri cu
balot de pământ circumfeńnţa trunchiului 20-28cm i înălţime în funcţie de specie în perioada
optimă de plantare din toanma anu)ui 2019 — primăvara anului 2021. respectând prevederile
Angajamcntului de plantare nr. 2744, 4253, 6155/4/2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conĽ art 9 alin. 5 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 acelai act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitaÉe 2 ani de la data emiterii.
Defriare — S au arbori din care 2 ex nscate 80.

POPA

efSen'ichw A vize i A cordizri,
Expert, Dan iela VOÍNESCU

Intocinh/.
Erpen, Sżlvia L1 ŢEJCU

2 ĺOÍ ?Qţç

DIRECTOR EXECUTIV,

ed: S.NI./4 e,./27,06.2019 —prtzcntul aviz a fos( pnsial pesite-uI PMB.
httn IIw'.rň pmb rofIn5tI(uIlI/prlmdrl&dlrcctlďdlrcctla mcdiWavize arbon In consultare/avi,e arbon in consultare plin pe data de

Bd. Reina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureş, Románia

TeL: 02130555.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1734869 /4056, 4574, 4944, 65401 0d'0-7 20/67

8cr
e-mail

-Domnul
CĂTRE

—ľ

•ucuresti

-Primăria Sectorului 6
Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector

Secţia Spaţii Verzi
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6, Bucuresti

(str, Cetatea de Baltă nr. 105, sector 6)

Referitor la adresa domnului - înregistrată la P.M.B cu nr.
1734869/09.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4056/10.05.2019, cu completările înregistrate la
la Direcţia de Mediu cu nr. 4574120.052019, 4944/24.05.2019, 6540/03.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate de defriare i ioaletare pentru pentru 2 arborii situaţi pe
domeniul public, în dreptul imobilului nr. 105, str, Cetatea de Baltă, sector 6, întrucât împiedică
executarea lucrărilor de construire pentru imobil compus din două locuinţe unifamiliale cuplate,
regim de înălţime P+IEIP+1E+M, pe terenul proprietate privată din str, Cetatea de Baltă nr. 105 ‘,

conform Autorizaţiei de Construire din 03.05.2019, vă comunicăm următoarele:

1. Având în vedere documente]e depuse Ia dosar
- Cerere
- Certiflcatul de Urbanism

neschimbare;
- Clasarea Notificării - .2018, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
- Contract de vânzare-cumpărare cu Incheiere de Autentificare “28.11.2017
- Autorizaţie de Construire din 03.05.20 19 cu planul anexă;
- Extras de Carte Funciară f29.tt.2017

2) a veriflcărilor efectuate în teren

08.02.2018 + planurile anexă vizate spre

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare
Miniament stradal, str. Cetatea de Baltă, în dreptW imobiluluŕ nr. 105 ‚ dreapata acces imobil

Reducerea cu 1/3 a volumuluj coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare a] arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate la:

Sd. Rona Eísabeta flL 41, cod poştai 05C013. sector 5, Bucureşli, flománia

Te1021.305S5OQ
htlp:i/www.pmb.ro



-1 ex. Tilia sp. (Éei ) ® 70 cm, hl4m
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Aliniament sradal, str, Cetatea de Baltă, în dreptul imobilului nr 105, stânga acces imobil

- l ex. Tilia sp. (tei ) 40 cm, Ii 1 2rn- împiedică accesul auto pe proprietate
Lucrările avizate se vor execwa prin grija proprietarului/ administratorului legal al terenu]ui

pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pc 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 301/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, domnul i, are
obligaţia plantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 29-28 cm,
măsurată la 1 ni de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de
specie (raport de 6:1) în perioada optimă, toamna anului 2019, în grădina de cartier situată in B
dul Ghencea nr 45, sector 6, conform Protocolului încheiat cu Administraţia Domeniului Public i
Dezvoltare Urbană Sector 6.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, domnul :Lln, are obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
PM.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. üi caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act norrnativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —] L'X.

Defrişare —] ex.

.Şef SerWciu Avíze J Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit: Exp. Anioara Prîcopi

OMUL

DIRECTOR EXECUTiV
Simona-Mariajia. POPA

Red: VP'%ex 0307.2019 prezentul aviz a fDsl postat pe site-uI PMB
hUpJ!www.pmb.m/jnstjlutjvpńrnańajdirectiiidirectja mediWavize arboń in consultare/avize arboh in consultare.phn pe de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, ç paştal O513, sector 5, Bucureşti, Románia
Tel; 021.305.55.00
hupi/www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1718462, 1722632,1737907, 1739288/1982, 2425, 4640, 4727 12 rUL 2fllP

flnmniil
CĂTPF

Str. L
e-mail:

ľ. - sector Bucureti

( str. Lt. Av. IuIiu Tetrat nr. 16, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1718462/14.03.2019 i Ia Direcţia de
Mediu cu nr.1982/15.03.2019 ‚ prin care solicitaţi defriarea unui arbore situat pe domeniul public,

în dreptul imobilului nr, 16 din str. Lt. Av. Iuliu Tetrat, sector 1, arbore care se află amplasat în

dreptul porţü de acces auto, unde potrivit Autorizaţiei de Construire nr.
se autorizează —executarea Iucrărilor de construire pentru consolidare, extindere parţială,
recompartimentări, reabilitare şi supraetajare construcţie existentă cu regim flnal S+P+2E+3E

retras, amenajare incintă, organizarea execuţiei, refacere împrejmuire, pe terenul proprietate privată

din str. Lt. Av. Iuliu Tetrat nr. 16, sector 1, cu completările înregistrate la P.M.B. cu

nr.1722632/27.03.20l9, 1737907/20.05.2019, 1739288/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.2425/28.03.2019, 4640/21.05.2019, 4727/23.05.2019, vă comunicăm următoarele:

DÎn urma analizării documentelor existente la dosar:

DOCUMENTAŢIA DEPUSĂ DE PETENT:

- Cerere

spre neschimbare

-Certiűcat de Urbanism nr. din. fplanurile anexă vizate spre

-Clasarea Notiuicării nr.Ş

-C.I
-Punct de Vedere Agenţia pentru Proteeţa Mediului Bucureşti nr.

-Aviz Comisia Tehnieă de Circulaţie nr

-Autorizaţie de Construire nr.

-Aviz Ministerul Cultuńi i Identităţii Naţionale nr.

anexă vizată spre neschimbare

-Act de Alipire cu Încheiere de Autentificare nr.

f pIană

-Protocol de Plantare nr încheiat cu ADPSI

Bd. Regina Elisabeia nr 47, d poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románta

TeI: 021305.55.00
hflp:/IvNn&pmb.ro



2) a verifkădi în teren

3) a analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului —

CGMB din data de 29.05.2019 i a rezoluţiei aceseia

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbore situat în aliniamentul străzii Lt. Av. Iuliu Tetrat, în dreptul imobilului nr, 16 ( la limita

imobilul nr, 16 cu imobilull nr. 18. str. Lt. Av. Iuliu Tetrat)
-1 ex. Tilia sp.(tei) O 80 cm, h lóm
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului nr. 16. cu o firmă

autońzată în executarea lucrărilor de defrişare arboń. evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces. luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de rnaterial dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul legal al imobilului nr. 16, din str Lt. Av. Iuliu Tetrat. este
răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului.
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor. siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
de&işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm. măsurată ia înălţimea de lm de la bază
şi înălţimea exemp]arului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie în prima perioadă
optimă de Ia obţinerea avizului. toamna anului 2019. în aliniamenteie din str. Lt. Av. Iuliu Tetrat (
2ex.), str. Panait Istrati nr. 43 (lex.). str. Octav Cocărăseu nr. 42 (Iex.). B-dul MareaL Alexandru
Averescu nr. 12, bl.80A (2ex.) i amenajarea unei noi alveole în str.Lt. Av. Iuliu Tetrat nr. 16.
potrivit Protocolului de Plantare nr. 42/16.05.2019, încheiat cu ADP sector 1.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009. aveţi obligaţía de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńńcării 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 emiÉerii şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului Cultuńi. întrucât locaţia flgurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Dejhşare -J ex. arbore

131 Í ECUTIV
Sonaé»âri POPA

Sef SeMciu Avize si Acorduri*

Exp. DanieIń VOJf'JESCU

ťĚ tTi2mit:
Exp. Vasilica PLE.ŞU

Red: VP/5 ex.I0B. 07.2019
prezentui aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
htt:Uwpmb.roIinstitutii/nrimaria/directii/directia mediuíavize arbod in consultare/avíze arbpń in consultare.phD, pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47; cod pvştal 050013, sedor 5 Buçureşti. România
TeLO2I3055500 r
hltp:hwĄv;pmb;ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1ZIUL 2019

CĂ TRE
Arhiepiscopia Bucure$iior

Parohia Apărătorii Patriei II Sfântiil Amhrozie"
Preot
Str. Lunca Bârzesti nr 3, secĺor 4

Spre ştiinţă
Primăria Sectorului 4 - Direcţia Gospodărire Locală
Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-duí Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, secior 4

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1751337/02.07.2019 ăi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 6571/03.07.2019 prin care completaţi documentaţia cu Protocolul de plantare încheiat
cu Primăria sectorului 4 si reveniU Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1733988/08.05.2019
si la Direcţia de Mediu cu nr. 4008/09.05.2019, in care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru defriarea arbońlor care împiedică executarea Iucrărilor de construire pentru anexe biserică
existentă capelă mortuară i Iumânărar, conform prevederilor europene1 in curtea parohiei
Apărătcrii Patriei II .Sf. Ambrozie' din Str. Lunca Bâr2esti nr. 3, în baza Cedificatului de Urbanism
nr.173 /4848/19.02.2018 cu planuňle anexă, Autorizaţiei de construire nr 646/55739/20.11.2018,
vă facem cunoscut următoarele:

1. Ca urmare a analizărfl documentelor existente Ia dosar:
- Cerere
- Act de donaţie nr
- PIan de amplasament i delimitare a coroului de Droprietate
- Certificat de Urbanism nr i olanurile anexă;
- Autorizaţia de construire nr.
- Clasarea Notificărfl nr.
- Protocoi de plantare în compensare nr.

sectorului 4 pentw plantarea a 45 ex. arbori (nr.
sectorului 4)

- Foto arbori;

9, încheiat cu Primăria
de iesire de Ia Primăria

2. A verificării efectuate pe teren în data de 22.05.2019;

3, b conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
se avizează:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Arbori situaţi în perimetrul viitoarei construcţiei

- 5 ex. Acer sp. (arţar) 15-3Ocm, h 9-13m din care 3 ex. sunt bitulpinale
Transplantare:

- 1 ex. Abies sp.(brad) 5 cm, h 3,5 m

Nr. 1751337/6571 1733988/4008!
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Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor şi cele de transplantare se vor executa prin
grija proprietarului terenului din Str. Lunca Bârzesti nr. 3, cu o firmă de specialitate, evacuîndu-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Lucrarea de transplantare se va efectua în curtea bisericii1 pentru crearea condiţfllor
necesare punerfl în aplicare a proiectului sus menţionat în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(propice acestui tip de lucrări) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia;Arborele se va
transplanta cu balot de pământ corespunzător circumferinţei trunchiului, Acesta va fi tutorat, udat

i se vor aplica lucrări de intreţinere care să favorizeze prinderea. La execuţia operaţiunilor de
transplantare a arborelui sus menţionat se va avea în vedere asigurarea tasărh pământului in
groapa de transplantare i drenajul gropii unde se va eefectua transplantarea, In situaţia în care
acesta nu s-a prins, aveţi obligaţia în calitate de proprietar legal al terenului să îl înlocuiţi cu
material dendrologic din aceiai specie.

Menţionăm că proprietarul terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executărfl lucrărilor şi de respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărh, in caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform ad.6 alin, 8 din Ht.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în compensarea
arborilor avizaţi pentru defrişare, Parohia Apărătorii Patriei are obligaţia plantării a 50 ex. arbori
tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie (raport de 10:1, deoarece conform PUG terenul este încadrat in
zona M3), astfel:

- 45 ex. arbori conform Protocolului de plantare în compensare nr. P.18.1/4006/27.06.2019,
încheiat cu Primăria sectorului 4 (nr 42693/27.16.2019 de iesire de la Primăria sectorului 4)
aparţinând speciilor menţionate în protocol, în locaţii din sectorul 4, acordându-se prioritate
arealului ce înconjoară zona de defriare - str Lunca Bârzeęti nr. 3 cu respectarea condiţiilor
menţionate in protocol in perioada optimă din toamna anului 2019 - primăvara anului 2020;

- 5 ex. arbori în curtea parohiei Apărătorii Patriei conform Angajamentului de plantare nr
40081N din data de 02.07.2019 în perioada optimă din toamna anului 2020;

Conform Protocolului încheiat cu Primăria sectorului 4, lucrările de plantare ş intreţinere a
materialului dendrologic plantat se vor efectua de către S.C.ADP 4 S.A., pe cheltuiala
Arhiepiscopiei Bucurestilor — Parohia Apărătorii Patriei ll ‚Sf. Ambrozie', în baza unui Contract
incheiat între părţi, pe care il veţi transmite i Direcţiei de Mediu, Totodată se vor respecta i
celelalte condiţii din protocolul prezentat Direcţiei de Mediu.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009. Parohia Apărătorii Patriei ll .Sf. Ambrozie" are obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu
din cadrul P.M.B. cu locaţiile exacte (adresă potală, nr.de arbori pe Iocaţie si specüle plantate) în
vederea verificării în teren a plantărilor in compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din acelaşi act normativ.Totodată aveţi obligaţia de a transmite Direcţiei de Mediu o copie a
Procesului verbal de plantare încheiat între Parohia Apărătorü Patriei lI .Sf. Ambrozie ş Primăria
sectorului 4 i/sau S.C. ADP 4 SA.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrişare: 5 ex. arbori
Transplantare: 1 ex.

DJRECT ECUTIV
Simo mc OPA

/ ef Serviciu Avize .şi Acorduri
Exp. Dan,ela VOINESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 & 111Ł 2019

Către, S.C. Delta Property Development Company S.R.L.
s.c. Sigma Property Development Company S.R.L.

Str. Gara Herăstrău, nr. 4, bloc A, eL 3, Camera E3. 11, Sector 2, Bucure$1

Spre $iinţă: ‚ sector 4,
EmaÜ:

o
(Bd. Iuliu Maniu, nr. 6N, sector 6)

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1752589/05.07.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6637/05.07.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru defriarea unor arbori situaţí în plantaţia de aliniament din Bd. Iuliu
Maniu, nr. 6N, sector 6 care împiedică accesul pe amplasamentul viitoarei construcţii
care urmează să se edifice conform Autorizaţiei de construire din 13.12.2018
emisă de Primăria Sectorului 6, vă comunicăm următoarele:

. Tn urma analizării documentele existente Ia dosar:
- Cerere tip,
- Cer[if]catde urbanism - din 11.05.2018 emis de Primăria Sectorului 6,
- Decizia Etapei de Incadrare din 03.07.2018 emisă de Agenţia de Protecţia
Mediului Bucuresti, cu PIanuI 1:500 vizat spre neschimbare
- Rectificare /09.07.2018 referitoare Ia Decizia Etapei de Tncadrare din
03.07.2018, emisă de Agenţia de Protecţia Mediului Bucureti,
- Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu —“ Bulevardul Iuliu Maníu nr.
6, sector 6" pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de
8629 mp, proprietate private persoană juridică,
- Aviz Tehnic' din 28.03.2016, vizat de Arhitect sef., cu planul anexă
- Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu —“ Bulevardul Iuliu Maniu nr.
6F, sector 6" pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă
de 21 087 mp, proprietate private persoană juridică,
- Aviz Tehnic din 25.09.2017, vizat de Arhitect sef., cu planul anexă,
- Autorizaţia de construire din 13.12.2018 emisă de Primăria Sectorului 6, cu
Planurile anexă 1:500, 1:2000,
- Autorizaţia de construire din 13.12.2018 emisă de Primăria Sectorului 6, cu
Planurile anexă 1:500, 1:2000,
- Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie din 13.09.2018, cu planurile anexă,
- Avizul emis de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureti, Brigada Rutieră

)5.10.2018, cu planurile anexă.
- Extras de carte funciară pentru informare

Nr. 1752589166371

Bucureti, sector 6

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod po$aI 050013, sector 5, Bucureşb, Româna
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- Protocol de Plantare nr. 437636105.06.2019 încheiat cu Primăria Sectorului 3, Direcţia
Administrarea Domeniului Public, Compartiment Urmărire Avize;

după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.07.20191 vă facem cunoscut:
2. Tn urma analizării documentaţiei, având în vedere că arborfl împiedică accesul

pe terenul viitoprei construcţii care urmează să se edifice conform Autorizaţia de
construire din 13.12.2018 emisă de Primăria Sectorului 6 i în conformitate cu
prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor completată i modificată cu Legea 47/2012, potrivit
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzí pe teritoriul
Municipiului Bucureti, avizăm
Defrięarea cu extragerea rădăcinilor pentru următorii arbori:
Plantaţia de aliniament, bd. IuIiu Maniu, sector 6- În dreptul nr. 6:
- 1 ex. Fraxinus sp.(arţar), D= 12 cm, H= 3,5-4 m;
Pe proprietate, Iângă gardul acesteia:

- 1 ex. Popuius sp. (plop), D= 40 cm, H=3,5 m, ciot fără coronament, uscat 100%,
- 2 ex. Populus sp. (plop), D=35-40 cm, 1-1= 7-8 m,

Lucrările avizate de defriare i scoatere a rădăcinilor arborilor se vor
efectua pentru a permite accesul pe amplasamentul viitoarei construcţii care urmează
să se edifice conform Autorizaţiei de construire nr. 816 din 13.12.2018 emisă de
Primăria Sectorului 6, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur I a
reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul terenui unde se găsesc arborii este răspunzător de
siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a
defriăriIor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1
Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrisare, aveţi obligaţia plantărü a
19 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului 20-28cm (diametrul
trunchiului minimum 7 cm) ş înălţime în funcţie de specie în perioada optimă de
plantare din toamna anului 2019 — primăvara anului 2021, după cum urmează: 6 ex.
arbori tineri respectând Protocolul de plantare nr. d - icheiat cu
Primăria Sectoruiui 6 i 13 ex. arbori tineri respectând prevederile Angajamentului đe
plantare nr.

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

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriare: 1 ex, situat pe domeniul public, 3 ex. pe terenul proprietate din care 1
ex. ciot fără coronament uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo iana POPA

( D'$'$b')' 3) ef Serviciu Avize i Acorduri,
* Expert Darnelş VOINESCU

12 1,11 7nlq Intocmit Expert, SUvia MAEICUý5ţ—
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1595735, 1627695, 1660099, 1752447/1076,4367, 9008,6700/
l&!UL 2019

CĂ TRE,
S.C. CONARG REAL ES TA TE SRL

Drumul Cooperativei nr. 20 A, sector 5

Referitor Ia adresa Dvs. înregistrată la P.M.B cu nr. 1598735/12.012015 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1074/13.02.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate pentru
unii arbori situaţi pe terenul din Drumul Cooperativei nr 20 A, sector 5, completată cu
adresele înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1627695/24.05.2018, 1660099/13.09.2018,
1752447/04.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4367/25.05.2018, 9008/14.09.2018,
6700/05.07.2019 situată, pe amprenta Ia sol a construcţiei ansamblu rezidenţial
2S÷P+7E+8R, conform Autorizaţiei de Construire din 30.01.2018 emisă de
Primăria Sector 5 Bucuresti, vă comunicăm că:

• Ca urmare a analizării documentelor existente Ia dosar:
-certificat de urbanism i din 30.06.2017+ planuri vizate spre neschimbare
-contract de vânzare — cumpărare autentificat cu r !29.11.2017 de către notar public
Cristina Diaconu
-extras de carte funciară i /19.09.2017
-extras de carte funciară i /11.05.2018
-aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr .10.2017+ plan vizat
-decizia etapei de încadrare .24.11.2017+ plan anexă vizat
-hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal /31.10.2016 + plan anexă
vizat
-avizul arhitectului sef' 29.12.2015 Ia PUZ
-autorizaţie de construire ; din 30.01.2018
- plan cu marcarea arborilor

• A vizitei efectuate în teren în data de 20.06.2018, conform art. 18 aliniat 4 din
Legea 24/2007 republicată privind reglementarea i administrarea spaţhlor verzi
din intravilanul localităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, se avizează:

Defrisare;
In curtea imobfluluĄ Iipiţi de gard, Ia intrarea dinspre Dmmuí Cooperativei nr.20A:

- 1 ex. Acersp. (arţar)e 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Acersp. (arţar)O 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Acersp. (arţar)O 22 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) e is - 20 cm, h 8 - 9 m

In curtea imobflului, pentru construcţie bloc A:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) ® 50 cm, h 10 m

In curtea imobiluluĄ Iipiţi de gard, Ia intrarea dinspre str. Gura Lotrului:
- 1 ex. Gleditsie sp. bitulpinal (glădiţă) 10 - 15 cm, h 9-10 m

Bd. Reina Eíişabeta nr 47, cod po$aI 050013, sector 5, Bucureş. Român

TeI: 0213055500
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Lucrările de defriare i extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
proprietarului/administratorului Iegal aI terenului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
vederea evitării prăbuirH arborilor şi pentru crearea condiţiilor necesare plantărfl de
material dendrologic tânăr, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca aleile/căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defriare situaţi în zonă CB1, conform H.Ct.M.B. nr. 304/2009 ‚ aveţi obligaţia plantării
a 60 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază i înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, potrivit Angajamentului de plantare nr. 67001N
12.07.2019

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
aceIai act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabiHtate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriare: 6 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA

ľ' Şef Serviciu Acorduri şi AWze,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit
Expefl Florentina POPESCUI4 ex.11207.2019/

IZIUL 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1641504/6220; 1718016/1925; 1747920/6009/ 22 ‘UL 2O

CĂTRE
D-na

Str. nr. sector 1

(str. Colecţiei nr. 14, sector 1)

Q Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1641504/10.07.2018 i ta
Direçtia de Mediu cu nr. 6220/11.07.2018, completată cu documentaţia înregistrată la
P.M.B. cu nr. 1718016/12.03.2019, respectiv 1747920/20.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu
cu nr. 1925/13.03.2019, respectiv 6009/21.06.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate de executare a lucrărilor de toaIetare/defriare a arbori]or situaţi în spaţiul verde
aferent proprietăţii private din str. Colecţiei nr. 14, vă comunicăm următoarele

1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- C.V.C.
- C.U. din
- Planuri topograf'ice 1:500, 1:2000 vizate spre neschimbare
- Memoriu de prezentare
- Actul de reglementare emis de APMB nr.
- Extras de Carte Funciară nr.
- Plan de situaţie cu marcarea arborilor ce îrnpiedică ediflcarea construcţiei
- Plan amenajare spaţii verzi la flnalizarea construcţiei
2) a verifkării în teren în data de 08.08.20 18
3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglernentarea i

administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu completările i
modificările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti. avizăm

Defriare i scoaterea rădăcinilor:
Curte proprietate pe ainprenta la soI a viitoarei construcţii

- 1 ex. Prunus domestica (prun) O 25cm. Ii lOm. uscat 80%
- 1 ex. Pyrus communis (păr) O l Scm, h 8m
- 1 ex. Prunus persica (piersic) O 6cm, h 3m
Protejarea exemplarelor:

Ĺirnita proprietăţii către strada Colecţiei:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Scm, ii 8m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 6Ocm. h lOm
- 1 ex. Prunus cerasus (visin) O 25cm. h 8m

Ĺirnua proprietăţii către itnob ihd nr. 12
- l ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h 10

Bd Regina EUsabeta nr. 47. cai poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia

Tel: 021 30555.00
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Limita proprietăţii către imobilul nr.
- 1 ex. Robinia sp. (salcăm) O I5cm, h 8m
- I ex. Tilia sp. (tei) O 20cm. h 8m
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal aI terenului. cu

personal specializat pe astfel de Iucrări, evacuându-se masa temnoasă rezultată în urma
dettisării. pentru a nu bloca căile de acces i se vor lua măsuri de prevenire a accidente)or
sau deteriorarea conslrucţülor din jur i a reţelelor aeriene, precum i de creare a condiţiilor
necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăŕerilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform arL 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.CGM.B. nr. 304/2009 privind Norrneĺe de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus rnediului conform H.C.U.M.B. nr. 304/2009
privind Norrnek de protecçie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a l3ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa truncbiului de 20-28cm i înălţime
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, respectând prevederile din
Protocolul de plantare nr. 50/18.06.2019. încheiat cu Administraţia Domeniului Public
Sector 1.

La tinalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti. aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriRcării în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelai act
norrnativ.

Pentru orice modiflcare apărută uLterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia. Menţionăm că strada Colecţiei nu este prevăzută cu aliniament
stradal.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fl sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009. privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureti. art. 4. lit. b.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Froĺejare — 6 a
DeJi'4are — 3 ex, din care un exemplar uscaÍ 80%

ĐIRECTO&EXECUTIV,
•‚.\t t1'N

&nwmz-$ÍaÁsę POPÁ

ş efServiciu Avize i Acorduri
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DuniVrESCU

ExeNfÍ,. Cristinu ENACHE

Red E.C. 14 ex. — 15.07.2019 prezentul aviz a fost postaL pe site-ul PMB lüL. U
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1716905,182011740659, 499lI6903I...?t.ţągşg

CĂTRE,
S.C. ERBAN VQDA PLAZA DEVELOPEMENT S.R.L.

Str. Gheorghe Ţiţeica nr.212-214, ETHOS HOUSE, sector 2, Bucuresti

(Calea Serban Vodă nr.206. 208. 21 0-21 8, sector 4)

Referitor la solinitarnn denijs de S.C. SERBAN VODĂ PLAZA DEVELOPEMENT
S.R.L, prin Doamna - -

‚ cerere înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1716905/08.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1820/11.032019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1740659128.05.2019 i ia Direcţia de Mediu nr.
4991/28.05.2019, respectiv nr.6903/11.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind defriarea arborilor situaţi pe terenul imobilului din Calea erban Vodă nr.
206, 208, 210-218, sector 4 în vederea executărfl Iucrării: “Construire ansamblu ĺocuinţe
colective, birouri si spaţii comerciaĺe cu regim de inălţime 3S+P+8Eretras÷Etehnic, împrejmuire
teren .i organizare de antieť', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse:
- Cerere
- Contract de vânzare aut. sub nr. Notar Public Remus —k
- Extras de carte funciară pentru informare nr. J pt CF 228917
- Certificat de Urbanism nr. .2019 emis de Primăria Sector 4,
- Plan anexă Ia C.U. nr. ‚ scara 1 :500,
- Autorizaţie de Desfiinţare nr. )1 9 emisă de Primăria Sector 4
- Decizia Etapei de Incadrare r din 08.08.201b aferentă PUZ — Calea erban Vodă nr.

206, 208, 210-218, sector 4, Bucuresti,
- Clasarea notificării nr. 37.2019,
- Aviz nr.26 - mis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB,
- Planuri anexă Ia avlzui tmisiei Tehnice de Circulaţie,
- Hotărâre nr.235 pentru aprobare PUZ - Calea Serban Vodă nr. 206, 208, 21 0-21 8, sector

4, Bucureti,
- Aviz Arhitect ef nr.45/18.07.2018 pentru PUZ - Calea Serban Vodă nr. 206, 208, 210-

218, sector 4, Bucureti,
- Regulamentul local de urbanism aferent PUZ - Calea Serban Vodă nr. 206, 208, 210-218,

sector 4, Bucuresti,
- PIan anexă la PUZ - Calea Serban Vodă nr. 206, 208, 21 0-21 8, sector 4, Bucuresti,
- PIan propunere defriare arbori,
- PIan propunere plantare arbori,

2. Tn urma verificărilor în teren efectuate în data de 26.03.2019 i în data
15.07.2019, s-a constatat că în partea de vest, nord-vest i sud-vest a terenului există
vegetaţie spontană, terenul este neîntreţinut, neigienizat, există arbori invadaţi de iederă.

Totodată, Ia vizitele în teren s-a inventariat material dendrologic dezrădăcinat, în declin
biologic, arbori fără coronament, arbori care împiedică execuţia lucrărilor de construi

diNb'
ansamblu ĺocuinţe colective, birouri i spaţii comerciale cu regim de i ‚#ne

-

3S÷P+BEretras+Etehnic, împrejmuire teren i organizare de antier.
‘,».„93tv70

4r'ą \\ 2 -1-' WJJQ
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3 În urma analizărü documentaţiei i a celor constatate pe teren, in conformitate cu
prevederile Legii nr 2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se
avizează:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Arbori situaţi În perimetrul construcţiei/pe suprafaţa subsolului/care împiedică
împrejmukea terenului $ organizarea de antier în incinta proprietăţii:

(Latura Nord spre latura Estică a imobuului, spre limita de proprietate)
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0=50-70 cm, h=18-20 m,
- 1 ex. Acer sp (artar), 0=60 cm, h=10-12 m (dezrădăcinat-înclinat spre Iimita nordică
de proprietate, perico de prăbuęire),

(Latura Nord spre Iatura Vestică a terenului imobilului)
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm), 0=25-30 cm, h=12-13m,
- 2 ex. Robinia sp.(Salcâm), 0=25-30 cm, h=10-12m (1
- 3 ex. Acersp.(arţar) 0=40-45 cm, h=10 m,

- 1 ex. trunchi fără coronament- uscat1
- 2 ex Prunus cerasus sp (corcodus), 0=20-25 cm, h=5
- 3 ex Platanus sp(platan) 0=50-75 cm1 h=15-18 m,
- 2 ex Fraxinus sp (frasin) 0=30-45 cm, h=10-12 m, (cu scorhură),
- l ex. Robinia sp.(Salcâm), 0=25-30 cm, h=10-12m,

h=10— 12m, din care 1 ex cu

Sudică a imobilului — spre Calea erban Vodă)
ex. Acer sp. 0=30-40 cm, h=10-12 m;
ex. Fraxinus sp (frasin) 0=30-45 cm, h=10-12 m (1 ex. pe
ex. Fraxinus sp (frasin) 0=30-40 cm, h=10-12 m,
ex. Fraxinus sp (frasin) 0=20-30 cm, h=10-12
ex. Thuja h=Bm, inclinate, uscate B0°,'0,

- 1 ex. Acer sp. 0= 30-40 cm, h=1 0-12 m,
- 1 ex. Gleditshia triacanthos sp(glădiţă) 0=30-40 cm1 h=10-12 m,
- 1 ex. arbore fără coronament,

(Latura
-4
-4
—1
-6
-2

ex cu scorbură pe trunchi),

-7m, uscaţi 100%,

( Latura Vestică a terenului imobilului)
- 3 ex. Ailanthus altissima sp.(fas oţetar), 0=35-50 cm,

scorbură pe trunchi, 1 ex. tritulppinal, 2 ex uscaţi 80%,
- 1 ex. Pinus sp. (pin), 0=25-30cm, h=10 — 12m, uscat 80%
- 4 ex Aesculus hipocastanum (castan), 0=45-60 cm, h=10 — 12m, uscati 80% l

- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), 0=50-60 cm1 h=10-12 m, Ia Iimita de
proprietate vest1 uscaţi 80%,

- 2 ex. Flatanus sp(platan) 0=50-75 cm, h=15-18 m,
- 1 ex. Gleditshia triacanthos sp(glădiţă) 0=30-40 cm1 h=10-12 m, multiple ciuperci pe

trunchi / escrescenţe,
- 1 ex. Pinus sp. (pin), 0=30-40 cm, h=12 — 15m, uscat 80%,
- 2 ex. Gleditshia triacanthos sp(glădiţă) 0= 30-40 cm, h=10-12 m, din care t ex

inclinat,
(Latura Estică a terenului imobilului —spre Liceul Gh. incai)

- 1 ex. Acer sp.(arţar) 0= 40-45 cm, h=10 m- încinat spre trotuar,
- 1 ex.Ailanthus altissima (fałs oţetar), 0=25-30 cm, h=10 — 12m pe imita de proprietate,
- 4 ex. Acer sp.(arţar) 0=40-45 cm1 h=10-12 m,
- 1 ex. Acer sp.(arţar) 0= 50 cm, fără coronament

Iimita de proprietate),

m, înclinaţi spre stradă,

64 Regna Elisabota nr. 47. cod pcştal 050013. seclnr 5, Buçureşb. Româna
Tel: 021.3055500
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- 5 ex. Prunus cerasus sp (corcodu), 0=20-25 cm, h=5 -7m, dezrădăcinaţi înclinati spre
trotuar

- 1 ex. Thuja h=15m,
- 2 ex. Fraxinus spQrasin) 0=20-40 cm, h=10-12 m, înclinaţi spre trotuar,
- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), 0=25-30 cm, h=10 — 12m.

Lucrări(e de defrişare cu extragerea rădăcini(or se vor executa prin grija proprietarului
terenului din Calea Serban Vodă nr.206. 208. 21 0-218, sector 4, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene.

Menţionăm că proprietarul/proprietarii terenului/terenurilor sunt răspunzători de siguranţa
bunurilor şi a persoanełor în zona operaţiunilor, supravegherea executării iucrărilor şi de
respectarea prevederilor avizului şi a tehno!ogiilor de specialitate privind execuţia defrişării, ?n caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin, 8 din H.C.G.M.B. nr 304/2009.

La execuţia Iucrărilor se vor respecta specificaţiile din Certificatul de Urbanism
nr.ţ din 19.06.2019 cu privire Ia spaţüle Iibere i plantate.

rentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în compensarea
arborilor avizaţi pentru defrişare, S.C. ERBAN VODA PLAZA DEVELOPEMENT S.R.L. are
obligaţia plantărfl a 477 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28
cm, măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, arbori ce se vor planta pe terenul din imobilului din Calea Serban Vodă nr.206,208,210-
218, sector 4, conform Angajamentului de plantare nr. L1.... .‚

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 abn.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, S.C. SERBAN VODĂ PLAZA DEVELOPEMENT S.R.L are 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.

Ín conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 650/36511 din 19.062019,
emis de Primăria Sector 4 Bucureti pentru ‘tConstruire ansamblu iocuinţe colective, birouri .şi
spaţii comerciale cu regim de înăiime 3S+P+BEretras+Etehnic, împrejmuire teren .i organizare de
antieť', se certifică faptul că imobilul se află situat in zona de protecţie Monumentelor istorice,
pentru care este necesară obţinerea avizului Ministerului Culturii ş Identităţii Naţionale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Defrişare: 72 ex. arbori, din care: 9 ex. dezrădăcinate, 15 ex. uscate 80-100% i 3 ex.

trunchiuri fără coronament

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,
ef Serviciu Avize ş Acorduri

Daniela VOINESCU

Simona-Mariana POPA

fled:D.v../ 3ex.i1 9.07.2019 - prezentul aviz a tost posiat pe sile-ul PMB
httj/wnv.embroinsţitutiVprimari&directiiÍdirecţia medjuJayjze arboń in consultare/avize arbod in consultare.ph
pe data de

Bd Regse Elisabela nr 47. c ş4aJ 05l 3, sednr 5, Bucoreşli, flomân
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I ltfl 1fli'

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI I AGREMENT BUCURETI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
os. Bucuresti — Ploiesti nr.8B, sector 1, Bucuresti

( Lac Herăstrău, sector 1)

Referitor Ia solicitarea depusă de ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI l
AGREMENT BUCURESTI, cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1745837/13.06.2019 şi la
Direąia de Mediu cu nr.5737/14.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia Direcţia

de Mediu nr. 7226/19.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
defriarea arborilor existenţi pe amplasamentul obiectivului de investiţii “Pod pietonal traversare
ĺac Herăstrău in zona C.F.", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse:
- Cerere,
- Aviz APA NOVA,
- Aviz Telecom Romania Communications SA,
- Aviz de Gospodărire a Apelor 21.05.2019, emis de Administraţia Bazină de Apă

Arge-Vedea,
- Aviz E-Distribuţie Muntenia,
- Aviz Distrigaz Sud Muntenia,
- Clasarea Notificări[ /21.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureti,
- PIan de situaţie, scara 1:500 cu proiecţia Ia soI viitoarei construcţii i marcarea arborilor

propui spre defrisare,
- Memoriu tehnic,
- Certificat de Urbanism 9 din 30.10.2017 emis de Primăria Municipiului

Bucureti, prelungitpänă Ia 30.10.2019,
- Aviz 13.06.2017, 7, /16.11.2017 emise de Direcţia de

Urbanism — IMB,
- Aviz /19.06.2019 emis de Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureti —

Ministerul Uulturii i Identităţii Naţionale,
- Aviz 3/09.072019 emis de Căpitănia Portului Snagov — Autoritatea Navală

Română,
- Aviz de principiu /7/2019 emis de Companía Naţională de Căi Ferate Bucureti

Sucursala Regională Bucuresti,
se va realiza execuţia unui pod metalic mobil cu elemente de fundare a structurii metalice

prin intermediul unor radiere din beton armat i piloţi foraţi de O=BOOmm i L=12m, care va avea

Iegătură cu aleile pietonale existente în parc, de o parte I de alta a Iacului, paralel cu podul de

CaIe Ferată.

2. În urma verificărilor in teren efectuate în data de 19.07.2019 i a analizării

documentaţiei depuse pentru execuţia unui pod metalic mobil paralel cu CF, in conformitate cu

prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Nr. 1745837, 5737 I 7226!

Ud. Regina Eiisabela nr 47, codpoşlal D5l3, seclnr5, Bucureş. Rnmânia

Tet: 021.305.55.00
http'J/wwi.pmb ro



Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se avizează:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor;
Arbori situaţi pe amplasamentui viitorului pod pietonal peste Iacul Herăstrău, paraiel cu
Calea Ferată:

- 1 ex. Salix sp.( salcie )‘ 0=40-45 cm, h=lOm, cu sistemul radicular Ia suprafaţă, pericol
de dezrădăcinare, aflată pe malul drept aI Iacului Herăstrău,

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus), multitulpinal cu 0=7-15 cm, h=4m, pe malul stâng aI
Iacului Herăstrău,

- 2 ex. Acer negundo (artar), 0=30-35 cm, h=7m pe malul stâng aI Iacului Herăstrău,
- 1 ex. Acer sp (artar),), 0=25 cm, h=5-6m pe malul stâng aI Iacului Herăstrău,

Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor 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 a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
împrejmuindu-se zona de execuţie a Iucrărilor.

Menţionăm că administratorului Iegal aI terenului, ALFAB este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării Iucrărilor, de
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişării, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin, 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti in compensarea
arborilor avizaţi pentru defrişare, aveti obligaţia plantării a 30 ex. arbori tineri cu balot de pământ
cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia inălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, arbori ce se vor planta în Parcul Herăstrău, în
peluzele aflate in vecinătatea de unde se vor defria arborii avizaţi.

Arborii care se vor planta în compensare vor fi din speciile arborilor dezafectaţi.
La tinalizarea Iucrărilor de plantare conł. arŁQ atin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

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

Defrişare: 5 ex arbori (arbori care împiedică reahzarea construcţiei podului pietonai
peste Lacul Herăstrău paralel cu CF)

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonaąĂa .iana POPA

2 Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU-rRed:DV../ 3exJl 9.07.2019 - prezentul aviz a Íost postat pe site-ul PMB
htt://www.omb.rońnsłitutii/primad&direcUűdirecHa mediWavize arbod in consultar&avize artcri in coflSultare.phfl
pe data de

9.IUL 201g
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

.11 II:i

CĂTRE
ADMINISTRATIA ROMÂNĂA R.A. -

B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 10. Sectorul I

Referitor ia adresa d-Iui reprezentant al, Administraţiei Române a de
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1744016/06.06.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.

5445/07.06.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru materialul dendrologic situat
pe spaţiile verzi din incinta instituţiei aflată in B-dul Ion Ionescu de Ia Brad nr. 10, privind
implementarea proiectului ampżasare a Sisíemuluě Panourilor Foiovohaice desÍinaĺe auíoconsunndui,
vă comunicăm următoarele

1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Memoriu de prezentare proiect “Sistem panouri Fotovoltaice Destinat Autoconsumuiui
- C.U. nr.
- Pianuri topograflce 1:500, 1:2000 vizate spre neschimbare anexă ia C.U, sus menţionat
- Decizia Etapei de lncadrare nr. emisă de către Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate nr. emis de către

Direcţia de Evidenţă a Proprietăţii din cadrul P.M.B, însoţit de planurile anexe
- Extras de carte Funciară nr.
2) a verificării în teren in data de 22.07.2019. în vederea inventarierii materialuiui dendroiogic

situat pe teren
3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea

spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, republicată, moditicările
i completările uiterioare i ţinând cont de creterea pendulă/giobuloasă specifică varietăţii de arbori
folosită, avizăm
Protejare:
Platbandele, cu rol de delirnitare parcărż, situate fnlre locurile de parcare din curtea insĺiluţiei

arcarea síônga spale):
- 30 ex. Acer platanoides ‘gIobosa" (paitin forma ornamentală globu)ară) O 8-1 Ocm, b 2,5m
Menţionăm că Ia montarea panourilor fotovoitaice proprietarul terenului/constructorul are

obligaţia amplasării Iimitei de panou fotovoltaic Ia marginea bordurilor dintre parcări şi a păstrăńi
distanţei de minimum Im intre panouri (Iăţimea actuaiei platbande) astfei încât aceasta să faciliteze
pătrunderea Iuminii naturale necesară dezvoltării corespunzătoare a arborilor i realizării procesuiui de
fotosinteză Ia capacitate maximă.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz, va R sancţionată conform prevederilor din
Iegislaţia de mediu in vigoare i a celor din Anexa I a H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b. iar prezentul
aviz devine nul

Pro(ejare — 30 ex.

DIRECT CUTIV,
Simon lia,iu A

Red E.C. / 4 e. — 25 07.2019 prezenlul aviz a íos* pnslat pe site-uI PMB
hltp !•nnv pnib roinsliIulipnmana dreeIi! direcita mcdiq,a ize_arboň_in_cnnsuliarc nize_a,bari_in consiiliare.pbp pe dala de - -

lNr. 1744016/ 5445/ “ ‘UL LUĘ

efServiciu Avize i Acorduri
Expert Dauiela VOINESCU

fý?crnit
EvŞjJ7dstina ENACHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE.
DII

Str. - Sector 6

(Str. Fiuierului nr. 15, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr. 1719632/18.03.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 2066/19.03.2019, compietată cu documentaUa înregistrată Ia
P.M.B cu nr.1737565/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4540/20.05.2019, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arboreIe situat în curtea imobilului cu
nr.15 din str. Fiuierului, Sector 2, care împiedică executarea Iucărilor de restaurare —

refacere, mansardare C1, rezultând imobil de Iocuit nou Ds+P+1E+Pod, vă comunicăm
că, în urma analizării documentelor existente Ia dosar:

- Cereri;
- Contract de Vânzare — Cumpărare cu Încheiere de Autentificare

nr.896/09.03.2015, rectiflcat cu Incheierea nr
- Clasificarea Notificării nr. 7

- Autorizaţie de Construire nr . „ cu pianul vizat spre
neschimbare.

- Certificat de Urbanism nr cu pianul vizat spre
nesch ima re

- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr.
- Aviz Ministerul Culturii i Identităţii Naţionaie nr 8, privind

construirea unei clădiri noi;
- Aviz Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale nr. privind

desfiinţare corp C2 şi C3.
- Aviz Comisia Tehnică de Circuiaţie nr. ‘1 cu planurile

anexate;
- Aviz favorabil Primăria sectorului 2, nr. - —

- Fotografii 2.
- a veriflcăriior în teren din data de 27.03.2019;
- a anaiizării documentaţiei, conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocafltăţilor,
modiflcată şi completată cu Legea nr.47, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr. 15 din str. Fluierului:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=25cm h=7m.
Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

dumneavoastră în calitate de proprietar aI terenului pe care se află arborele, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bioca aleile/căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeleior aeriene.

Nr. 1737565, 171963212066, 4540/ 50. IUL. 201P
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Menţionăm că proprietarul terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării Iucrărilor şi de respectarea
prevederilor avizului şi a tehnoiogfllor de specialitate privind execuţia defrişării, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin, 8 din anexa nr.1 aH.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 1O
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea imobilului în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2020, potrivit Angajamentului de plantare nr. 2066,
45401N1 8.07.2019.

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

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex., arbore.

Şef Serviciu Avize şi Acordufl,
Expert Daniela V?inescu

Întocmit: Expe ricopi Anişoara

Red: P.A.13 ex.122.072019
— prezentul aviz afost postat pe site. ul PMB.
htţp:I/ww,.pmb.roiinştitutiiţprimpria/directiiídireçtia mędiulavizę arborŕ in consultareţavizs prbpri in çonşultarephp, De data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureş. România É't''
Tel: 021.305.55.00
hUp:/Ivň.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

30. IUL 2019

CĂTRĘ
Primăria Sectoruhd 3- Direcţia Investi(ü i Achiz4ü

Calea Dudesui, n,. 191, sector 3

Spre žiin(ă:
Primăria Sectorului 3 — Direcţia Invăţământ, Seniciul Administrarea Unităţilor de

Invăţământ- Calea Dudesti nr 191, secWr 3
- Scoala Gimnazială nr. 88, str. Odobesti, nr.3, sector 3

r
Referitor la adresa dvs. nr.483524/16.07.2019 înregistrată la P.M.B cu nr. 1756158/17.07.2019

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7154/18.07.2019, comp]etată cu documente prin adresa înregistrată la
Direcţia de Mcdiu cu nr. 7412/25.07.2019 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate

pentru defrişarea arborilor situaţi în curtea Şcolii Gimnazialc nr. 88. str. Odobeti. nr. 3, sector 3 pe
amplasamentul viitoarei constructii care urmează să se cdiflce în incinta unităţii de învăţământ sus

menţionate, în baza Autorizaţiei de constmire nr. 188 din 02.04.2019 vă comunicăm următoarele:

1 .Având în vedere documente[e existente Ia dosar:
- Fişă de înregistrare tip;
- Hotărâreal5l/20.07.2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în

administraţia consiliilor locale ale sectoarelor 1-6, Protocolul nr. 8138/11.09.2019, privind preluarea

unităţii de învăţământ.
- Planuri de încadrare şi de situaţie. scara 1:500 si l: 2000;
- Certificatul de urbanism nr. n emis de Primăria Sectorului 3. cu p]auńle anexă.

- Autońzalia de construire nr. iin I emisă de Primăria Sectorului 3;

- Clasarea notiücării nr, emisă dc APM Bucureşti;

- Memoriu General privind execuţia lucrării, aferent Proiectului Tehriic

- Planul de identificarea materialului dendrologic afectat scara 1: 500;
- Protocol de plantare nr.

2. In urma vizitei în teren în data de 23.07.2019, a airnlizării documentaţiei, având în vedere că

arbońi împiedică finalizarea exccuţiei viitoruiui proiect “Extindere Şcoala Gimnazială nr. 88 cu un

corp nou P+2E pentni învăţământ antepreco1ar şi preco1ar i amenajare spaţii de joacă — regim de

mnăłţime P+2E" care urmează să se construiască în curtea Şcołii Ginmaziałe nr. 88, str. Odobeşti, nr.

3, sector 3, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor completată şi modificată cu Legea 47/2012,

potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul

Municipiului Bucureti, avizăm
Defrişarea cu extragerca rădăeinilor pentru următorii:
Árbori:
- 3 ex. Thuja sp.(tuia), D= 20-22cm. H= 8 m;
- l ex. Prunus sp. (corcoduş), D= 3Ocm, H 8 m,
- 2 ex. Populus sp. (plop), D= 45-50 cm, H 12-14 m,
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş), D= 25cm, H 6 m,

Nr. 1756158/7154, 7412/

Bd. Regrna Ehsabeta nr 47, wd poş4al 050313. sedor 5, BinireşU. Rănia

Tet 021305.55.00
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- I ex. Prunus sp. (corcodu), D l2cm, H 4 m.
- I ex. Acer sp. (arţar), D= 45 cm. H= l 0- I 2 m,
- I ex. Pninus sp. (corcodus), D= l2cm. H 4 m.
- 3 ex. Thuja sp.(tuia), D= 2Ocm. H= 7- 8 m:
- I ex. Prunus sp. (corcodu). D= 18-2Ocm. H= 6 m,
- I ex. Malus sp. (măr). D 12 cm. H= 4m.
- 2 ex. Populus sp. (plop), D 50 cm. H= 12-14 m.
- I ex. Ulmus sp. (ulm). D= 30 cm. H= lOm.
- l ex. Pnrnus sp. (corcoduş). D 20-25 cm, H 8 m.
Transplantare;

- 2 ex. Platanus sp. (platan). D=8-1O cm. H=4 m;
Lucrări]e avizate de defriare i scoatere a rădăcinilor arbońlor se vor efectua pentru a

permite ediflcarea viitorului “Extindere coala Gimnazială nr. 88 cu un corp nou P+2E pentru
învăţământ anteprecolar i precolar i amenajare spaţii de joacă — regim de înălţime P+2E' care
urmează să se construiască în curtea Sco]ii Gimnaziale nr. 88, str. Odobeşti, nr. 3, sector 3, prin grija
dvs, în prezenţa unui reprezentant al DADP, Sector 3, care va prelua materialul lemnos rezultat.
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteńorarea constructiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că executantul lucrărilor este răspunzător de siguranţa bunurilor ş a persoanelor
în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrădlor, privind respectarea avizului, respectar
tehnologiei de execuţie a defrisăńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6. pct. 8 dtn
Anexa nr. 1 ]a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conforrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009. în
compensarea arborilor avizaţi pentru defriare. aveţi obligaţia p]antării a 120 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinta tmnchiului 20-28cm (diametrul trunchiului minimum 7 cm) i
înălţime în funcţie de specie în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 — primăvara anului
2020. respectând Protocolul de plantarc nr. 493988/25.07.2019. înregistrat la P.M.B - Direcţia de
Mediu cu nr 7412/25.07.2019. La execuţia lucrărilor de transplantare se vor respecta prevederile
Protocolului de plantare nr. 493988/25.07.2019. La §nalizarea lucrărilor de transplantare. aveţi
obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu din cadrul PMB pentru planiflcarea ş efectuarea veriticărilor în
teren.

PrezentuJ aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii.
Defrkare: 20 av. arbori
Traiisplamare: 2 ex.

DIRECTOR EXECUflV,
Sin,ona-Maria,:a POPA

efServici,, .4 vize i Acordzzri,
Evpert, D:,ÝeIaVOINESCU

hztocnzit. Exper!. Silvia A'ĐIŢEJCU

/
Red: S.MJ6ex./ 2507.2019 prezentul aviz a fost poslat pe s'ie- iI PMB.

mediu/nvize arhori in eonsultnre/avize arbori in consultare.php, pe daia
de

-

. Rina Dsata nr. 47. trj şI 050013, dor 5. Bucureşd, Rânia
Te]: 021.3055500
http:/Iw.v.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3O.WL 2019

CĂTRE
- Administraţia Lacuri, Parcuri iAgrement - Serviciul Planijkare, Proiectare, iA vizareŞos. Bucureşti-Ploieşú, nr. 8B, Seciond I
- Administra(ia Monumentelor şi PatrimoniuluI Turistic

Strada PoIonä, Nr. 24-2& Sectorul 1- email: secreíarial@ampt.ro

C Urmare a adresei nr. 9999 din 23.07.2019 transmisă de Administraţia Lacuri,Parcuri şi Agrement - Serviciul Planiücare, Proiectare, şi Avizare înregistrată la P.M.B cu nr.1757710/23.07.2019 şi Ia Direcţia dc Mediu cu nr. 7330/24.07.2019, comp)etată cu documenle prinadresa inreistrată ła Direcţia de Mediu cu nr. 7401/25.07.2019 prin care se solicită avizul despecialitate pentru transplantarea unor exemplare arbuşti situaţi în „Rondul Piaţa Universităţii", bd.I.C. Brătiaiiu, nr. 10, sector 3, în vederea ampiasăňi Monumentului de for public LC. Brătianu, înbaza Autodzaţiei de construire nr. din 17.05.2019 vă comunicăm următoarele:
1 .Având în vedere documentele exislente la dosar:

- Cerere;
- Aviz nr. din 22.07.2019 emis de Bńgada Rutieră —Direcţia Generală de Poliţie aMunicipiului Bucureşti, cu planul anexă,

- Aviz nr. iin 12.11.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie din PN,
- Certificat de Urbanism nr. din 08.08.2018) cu planurile anexă,
- Clasarea Notiűcării nr. i/1 7.10.20 J 8 emisă de APM —Bucureşti,
- Autońzaţia de Construire nr..- Jin 17.05.2019 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti,
- Proces verbal de Predare amplasament incheiat în 08.07.2019,
- Extras de carte Emciară pentru informare nr.
- Aviz nr. in 29.10.2018 emis de Ministerul Cultuńi şi Identităţii Naţionale

2. ln urma vizitei în teren în data de 25.07.2019, a analizăňi documentaţiei, avâiid in vederecă arbuştii impiedică flna]izana execuţiei viilonüui proiect amplasarea Monumcntului de forpublic LC. Brătianu, bd. I.C. Brătianu, nr. 10, sector 3, în conformitate cu prevederile din Legeanr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalilăţilorcompietată şi modiflcată cu Legea 47/2012, potrivit H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele deprotecţie a spaţiilor verzi pe teńtońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Transpluntarea:
- 3 ex. Catalpa sp. (catalpa), D= 15 cm, H=2,5 m
- 40 ex.Junipeml sp.
- 25 ex. Berberes sp.
- 80 ex. Graminee arbust

flď Reii Bstata 47. potaI D5®13, sodo 5. E*nnşU, Rnánis
Ta W1.3O5.Ď&QO
htĄvwpnbso

Nr. 1757710/7330, 7401/



Transplanlarea se va exccwa de către Administraţia Laeuri, Parcuń şi Agrement cu

respectarea tehnoíogiei pentru acest &en de łucráń. Pcntru exemparele din specia Cata)pa sp, se va

asigura Ja Iransplantare un balot de pământ suflcient de mare şi se vor efectua udarea acestora in

vederea asigurădi condiţiilor optime de vegetaţie in noul amplasament.

DIRECTOR EXECUTW,

Shnona-Mariana POPA

ŞefServichą A vize şi Acorduri,
Expert, Daniehr VOINESCU

lnlocmiţ,
Krpcn, SŰvia ]vL4ŢEJCU

(

flcd; 5.M./4 cxfl507.2019

d Reg,a Ehabeta nr 47. od şW 050013, seda 5. Bucureşb. Rcmânia

1$ 021.3056500

hUpihwMpatw

(



• çJiU+.. 8ť7El3O-72

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

(os. Giurgiului nr. 119, sector 4)

Referitor la solicitarea Direcţiei de Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4,(3 înregistrată Ia P.M.B cu nr.1733686/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3910/08.05.2019, completată cu adresa Direcţiei de Investiţii din cadrul Primăriei Sector
4 nr.P.9.1/712/25.06.2ol91înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6162/25.062019, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind defriarea a 1 1 ex. arbori situaţi în
faţa blocului 11 din os. Giurgiului nr.llâîn vederea executării Iucrărilor de “reamenajare
/ modernizare sistem rutier .i amenajare de spaţü urbane în zonele adiacente din .Şos.
Giurgiuluf' ‚ vă comunicăm următoarele:

1. Având în vedere documentele depuse Ia dosar:
- Cerere nr / 19.04.2019,
- Certificat de Urbanism din 19.11.2018 emis de Primăria

Sector 4,
- Planuri anexă la CU
- Clasarea notificării . emisă de către Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti;
- Memoriu tehnic;
- Autorizaţie de Construire J emisă de Primăria

O Sector4;
- Planuri vizate spre neschimbare, anexă Ia A.C. din 29.01.2019;
- Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucuresti 07.06.2019;
- Adresa nr. /25.06.2019 emisă de Direcţia de Investiţü, Serviciul

Investiţii — Primăria Sector 4
- Fotografii,

2. Urmare a verificărilor efectuate în teren în data de 21 .07.2019 s-au inventariat
11 ex.arbori Iocalizaţi în alveolele situate în faţa blocului nr.11 din os. Giurgiului nr.119,
sector 4, arbori care sunt afectaţi de realizarea Iucrărilor de “reabilitare/modernizare
sistem rutier i amenajare spaţii verzi urbane ?n zoneie adiacente os. Giurgiuiuř'- în
conformitate cu prevederile din Certificatul de Urbanism din 19.11.2018
emis de Primăria Sectorului 4 Bucuresti i realizării Iucrărilor “Modernizarea trotuarelor i a
spaţiitor verzi, fără modificarea părţii carosabie", in conformitate cu Autorizaţia de
Construire din 29.01.2019 emisă de Primăria Sectorului 4 Bucuresti.

3. In urma instrumentării dosarului i luând în considerare că arborii inventariaţi
sunt afectaţi de execuţia lucrărilor de modernizare a trotuarelor i a spaţiilor verzi aferente

I II

Nr.

PRIMĂ RIA SECTORULUI 4
Direcţia Gospodărire Locală

ServiciuJ Monitorizare $ Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucuresti

Bd Re*ia Elisabeta nr. 47. ctd uostaI 050313. sednr5. Bucures1 RnninL



arterei de circulaue os. Giurgiului i de reabilitare/modernizare sistem rutier i amenajare
spaţii verzi urbane, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă), 0 =20 cm, h=4m, uscat 60-7O%;
- 2 ex. Acer negundo(artar), 0=20-25 cm, h=5-7 m, cu sistemele radiculare

afectate de lucrările de reamenajare/modernizare menţionate;
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), O=25cm, h=Bm, înclinat Ia 15° spre trotuar.,

pericol de dezrădăcinare,
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), O=7Ocm, h=16m, cu scorbură profundă pe

trunchi, întinsă pe o înălţime de 1 ‚5m, cu cilindul central putred,
- 1 ex. Aesculus sp.(castan), 0=5Ocm, h=14m, început de scorbură Ia baza

trunchiului, cu afectarea cilindrului central, afectarea sistemului radicular
de suprafaţă în urma iucrărilor de reamenajare/modernizare menţionate;

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=45cm, h=13m, Iipsa scoarţă parţială pe
trunchi, cu afectarea cilindrului central, inclusiv afectarea sistemului
radicular de Iucrările de reamenajare/modernizare efectuate în zonă;

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), O=EOcm, h=17m, Iipsă scoarţă parţială pe
trunchi, ce a demarat procesul de degradare a cilindrului central i
afectarea sistemului radicular în urma Iucrărilor de
reamenajare/modernizare din zonă;

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), 0=45cm, h=16m, Iipsă scoarţă parţială pe
trunchi i fisuri la baza trunchiului, ce a demarat procesul de degradare a
cilindrului central i afectarea sistemului radicular în urma Iucrărilor de
reamenajare/modemizare din zonă;

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar — bitulpinal), O=2x 20 cm, h=10 m, cu
scorbură formată Ia baza trunchiului, pericol de dezrădăcinare având în
dimensiunile (diametrul mic i inălţime mare);

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal, O=2x20,2Scm, h=lOm, cu sšstemul
radicular afectat în urma Iucrărilor de reamenajare/modernizare din zonă;

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe
care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborflor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui număr de
110 ex. (raport de 10:1, zonă incadrată M2) arbori tineri cu balot de pământ, cu
circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în spaţflle verzi din imediata vecinătate a amplasamentului de unde se vor defria
arborfl, precum I in trotuarul din dreptul blocului 11 (se va crea un aliniament nou in
trotuarul din faţa blocului 11 din os. Giurgiului nr.119) i în spaţiile verzi nou create
conform adresei nr.P.9.11712/25.06.2019 emisă de Direcţia de Investiţii, Serviciul Investiţii
— Primăria Sector 4. Spaţiile verzi nou create vor fi spaţii verzi —aa cum sunt definite Ia
ad. 3 din Legea 24/ 2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din zonele
urbane, cu modificările i completările ulterioare.

Plantarea în compensarea materialului dendrologic avizat spre defrisare se va
efectua în perioada toamna 2019 — primăvara anului 2020.

Bd. Penfna Elisahnta nr 47 rnd rşnçMl fl&1l2 çpntnr Ç R,'r''rnti Pnmni I ú""% I I I
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La finalizarea iucrărilor de piantare În compensare conform arĹ9 aiin.5 din
HC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B.
În vederea verificării în teren a plantăriior în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni cont. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Defrişare, cu extragerea rădăcinilor - 11 ex.arbori (din care 1 ex. arbore cu
scorbură, 1 ex. uscat 60-70% i 9 ex cu scoarţa, cilindrele centrale .şi sistemele radicular
afectate)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu A vize iAcorduri
Daniela VOINESCU

Red D v /2 ex. — 31.072019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpi/www.pmbroľ,nstitutii/primari&directiWďrectia mediu/avize arbcd in consultare/avžze arboň in consultare.php
Pedatade.%.o ‚2o,L3
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

bAy6 2019

CĂTRE
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOŁ TARE D URABIŁĂ B UCUREŞTI

Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, biroul 18, Sectowl 1

Spre ştiinţă
Admiuistraţia Străzilor
Str. Donmiţa Ancuţa nr. 1, sector 1

(Reabilitarea/Consolidarea Pasajelor Unirii i Fnndeni i a Podurilor Operă,
r

Timpuri Noi, Eroilor ş Ciurel - POD CIUREL, sector 6)

Referitor la adresa dvs. 2678/18.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1719701/10.03.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 2070/19.03.2019, completată
prin documentaţia transmisă cu adresa dvs. nr. 4739/13.06.2019, înregistrată la
P.M.B cu nr. 1746324/13.06.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 5731/14.06.2019,
prin care solicitaţi aviz de specialitate pentru obiectivul
“Reabilitarea/Consolidarea Pasajelor Unirii i Fundeni i a Podurilor Opera,
Timpuri Noi, Eroilor ş Ciurel - POD CIUREL" sector 6, propuse prin
Ceitiücatul de Urbanism nr. din ‚ vă comunicăm
unr,ătoarele

1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
- C.U. nr, din însoţit de planurile anexă
- Actul de reglementare emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia

Mediului Bucuresti nr.
- Memoriu de prezentare proiect
- avizul METROREX nr.
- Aviz de traseu Netcity seria
- Aviz favorabil ŁUXTEN nr.
- Aviz e-distribuţie Muntenia nr.
- Aviz STB nr.
- Aviz TELEKOM nr.
- Aviz DISTRIGAZ SUD ROMAMA nr.
- Aviz APA NOVA nr.
- Aviz R.A.D.E.T. nr.
2) a verińcării în teren în data de 29.03.2019 în vederea verificării

materialului dendrologic situat în imediata vecinătate a zonelor limitrofe Iimitei de
proiect

Nr. 1719701/2070; 1746324/5731
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3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
republicată, modificările şi completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureti, aviză m favora bil executarea lucrărilor de reabilitare/consolidare a
Podului Ciurel.

Pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului, arborii/arbuti situaţi pe
terenul punctului de lucru Apele Române post supraveghere stăvilar, în timpul
lucrărilor constructorul va respecta cu stricteţe înscrisurile din adresa de înaintare a
completării documentaţiei, care prevede “Proiectul nu afectează arborü situaţi pe
taluzul lacului de acumulare (‘de la baraj către Parcul Crôngaş'i,) şi nici arborü
situaţi în curtea Ştrand Ciurel (Áqua Sunnnei), având în vedere că proiectul se
referă la reabilitare Pod Ciz;rel existent, situat pe Şos, Virtuţii iar proiectul se
limitează la podul existent" ş va lua rnăsuri de protej are a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei faţă de coronamentele arborilor, se vor evita
depunerea materialelor de orice origine în jurul trunchiului arborilor şi
rănirealruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare se constată
ruperi ale ramurilor coronamentelor sau deteriorări ireparabile a acestora, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile enumerate în actele sus
menţionate, acte care au stat la baza instrumentăńi dosarului, iar în situaţia în care
acestea sunt neconforme cu datele/documentele transmise sau sunt încălcate/
nerespectate vă facem cunoscut faptul că prezentul aviz devine nul, iar solicitantul
va suporta sancţiunile prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare.

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

jĘţecnut
ExpútIIjg' Cristina ENA CHE

02 AUG ?oşg

Red E.C, 3 ex. — 31.07.2019 prezentul aviz a fost poslal pe site-uI PMB
http ““ .prnb ĺo/ nstitutiifprirnaria'direeli !direetia_rnediąVavize_arbori_iiiconsultarc/avizearhoriJncousuItare php pe daIa de

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Marianu POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOL TARE DURABILĂ BUCUREŞTI

Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, biroul 18, Sectorul 1

Spre ştiinţă
Administraţia Străzilor
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

(Reabilitarea/Consolidarea Pasajelor Unirii i Fundeni i a Podurilor Operă, Timpuri

r
Noi, Eroilor şi Ciurel - PASAJ POD GRANT, sector 6)

Referitor Ia adresa dvs. 2658/19.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1720181/19.03.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 2112/20.03.2019, completată prin
documentaţia transmisă cu adresa dvs. nr. 4738/13.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1746323/13.06.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 5730/14.06.2019, prin care solicitaţi aviz
de specialitate pentru obiectivul “Reabilitarea/Consolidarea Pasajelor Unirii şi Fundeni ş a
Podurilor Opera, Timpuri Noi, Eroilor ş Ciurel - PASAJ POD GRANT" sector 6,
propuse prin Certifieatul de Urbanism nr. din ‚ vă comunicăm
următoarele:

1) In urma analizării documentelor existente la dosar;
- C.U, nr din însoţit de planurile anexă
- Actul de reglementare emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului

Bucureti nr.
- Memoriu de prezentare proiect
- Aviz R.A.D.E.T. nr.
- Aviz APA NOVA nr.
- Aviz DISTUAZ SUD ROMANIA nr.
- Aviz TELEKOM nr. din
- Aviz STB nr.
- Aviz e-distribuţie Muntenia nr.
- Aviz favorabil LUXTEN nr.
- Aviz de traseu Netcity seria
- Aviz Compania naţională Căi Ferate CFR S.A. nr.
- Aviz Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare

- Aviz Administraţia Domeniului Public Sector 1 nr.
2) a verifkării în teren în data de 29.03.2019 în vederea verilicării materialului

dendrologic situat în imediata vecinătate a zonelor limitrofe limitei de proiect
3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ş

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, modificările ş

Nr. 1720181/2112 ; 1746323/5730 U&.AU6 2019

Urbană Sector 6 nr.
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completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de prolecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti. avizăm favorabil executarea lucrărilor de
reabilitare/consolidare a Podului Ciurel.

Pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului, cu precădere a arborilor/arbutilor
situaţi în vecinătatea bretelelor:

- breteaua “B" tot ce se află pe terenul Benzinăriei MOL i sunt crescuţi Iipit de peretele
bretelei, atât trunchiul cât i parte din coronamente

- breteaua “C" material dendrologic situat pe zona verde spate staţia STB Pod Grant i
peretele bretelei C sens coborâre pod, material dendrologic care este lipit i chiar concrescut
prin barele de protecţie ale bretelei

- breteaua “D" sens de coborâre partea dinspre accesul pietonal pe pasarelă sunt 3 ex.
arbori din care 1 ex, crescut prin ochiul de legătură ş atinge pereţii bretelei i 2 ex. incastrate în
zidul bretelei;

- breteaua “F' coronamentele arborilor situaţi pe spaţiile verzi dintre bretea- trotuar
limita zonă protecţie CFR- blocuri CFR ating pereţii bretelei;

- breteaua “E" coronamentek arborilor ating pereţii bretelei;
- zona de capăt terminal dinspre str. Turda, latura de urcare pe pod dinspre staţia STB

Turda arborii situat pe spaţiul verde aferent Benzinăriei MOL au coronamentele care ating,
chiar se sprijină pe pereţii podului, motiv pentru care în tirnpul lucrărilor constructorul va lua
măsuri de protejare a materialului dendrologic respectând cu stricteţe înscrisurile din adresa de
înaintare a completării de documentaţie solicitată, care prevede 1'Aada; proiectul nu afectează
arborü din limita bretelelor, în zona acestora Jîind realizate doar lucrări de vopsire sau
similare care nu afectează integritatea arborilor şi care nu necesită defişarea lor. se vor
lua măsuri de protej are a vegetaţiei prin menţinerea distanţei ťaçă de coronamentele arborilor, se
vor evita depunerea pământWui sau altor materiale în jurul tmnchiului arborilor i
rănirealruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilaje]or din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare se constată ruperi ale
ramurilor coronamentelor sau deteriorări ireparabile a acestora, veţi avea obligaţia înlocuirii
exemplarelor.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile enumerate în actele sus rnenţionate. acte
care au stat la baza instrumentării dosarului, iar în situaţia în care acestea sunt neconforme cu
datele/documentele transmise sau sunt încălcate/ nerespectate vă facem cunoscut faptul că
prezentul aviz devine nul, iar solicitantul va suporta sancţiunile prevăzute în legislaţia de mediu
în vigoare.

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

DIRECJ&ĘXECUT1V,
Sinzg%tP3°ťWWJ4POPA

ĺÁ 4, ‘ć.

E
Expe. Cr,st,na ENACHE
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Ređ EC. /1 ex. — 01082019 prczcntul aviz a fost pOSrnL pe siţe-ul PMB

pe dala de



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Amenajare parcare de reedinţă, situată În str Vaporul Iui Assan nr.4, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr8248/15.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr 1740169
/24.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 4968/27.052019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării de amenajare a unei parcări pe terenul situat în str. Vaporul
Iui Assan nr4, Sector 2, conform C.U. nr. 1 307i60,,\P din 15.11.2017, vă comunicăm:

1. Ca urmare a analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere;
- Memoriu A.D.P.
- Decizia
- Certificat de mnregistrare Fiscală;
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie
- Clasarea Notificării
- Certificat de Urbanism cu planurile anexate
- Avizul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale n - -

- Fotograf]i — 2

2. În urma verificării efectuate în teren în data de 17.07.2019, s-au inventariat:
Lângă Punctu! Termic in proximitatea vütoarei parcări:

- 1 ex. Fraxinus sp. (fraxinus) @=2Scm h7m;
ex. Acer sp. ( acer) O=2Ocm h6m;

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

În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic din proximitatea Iucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate
manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare;

La execuţia Iucrărilor de amenajare parcare pe terenul în suprafaţă de aproximativ BOOmp,
situat în str. Vaporul Iui Assan nr.4, săpătura se va realiza astfel incât să nu fie afectate sistemele
radiculare ale arborilor situaţi Iângă Punctul Termic în proximitatea vhtoarei parcări:

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, rănirea trunchiurilor arborilor, depunerea
pământului sau ator materiale în juru acestora sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea
utilajelor din dotare;

Având în vedere ad.71 din Ordonanţa de urgenţă nr 114/2007 pentru modificarea i
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, (1)
Schimbarea destinaţiei teren urilor amenajate ca spaţii verzi iIsau prevăzute ca atare în
documentaţifle de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea Ior este interzisă,
indiťerent de regimul juridic aI acestora. .şi (2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate
cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt Iovite de nulitate absolută.", este interzisă diminuarea
suprafeţei de spaţiu verde unde sunt plantaţi arboriL.

Nr.1 740169/49681
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- Se va Iimita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada realizării Iucrărilor prin
respectarea următoarelor măsuri:

- Se perioada execuţiei Iucrărilor se vor Iua măsuri pentru a evita disconfortul creat
prin producere de praf i zgomot, fiind obligatohu să se respecte normele, standardeie i

Iegislaţia privind protecţia mediului în vigoare ( STAS 12574/1987, STAS 10009/1988, HG
175612006);

- Se vor Iua măsuri care să împiedice producerea de emisH semnificative de
pulberi Ia manipulare, depozitare i transport a materialelor de construcţii sub formă de praf;

- Se vor Iua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea drumurilor
publice neafectate de Iucrări si respectarea normelor de salubrizare urbană.

- Se va acorda o atenţie sporită manevrării utilajelor în apropierea arborilor i
spaţiilor verzi amenajate;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea IucrărH) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuirü exemptarelor
uscate şi supodarea contravalorH eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă in timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular a! arboriior din proximitatea traseuiui (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defriare
care va implica plantarea de material dendrologic in compensare).

În execuţia Iucrărilor se vor respecta condiţiile impuse in C.U. nr1368175,,T" 19.09.2018
cu privire Ia amenajarea spaţiului verde Iimitrof i plantarea unui arbore Ia 4 Iocuri de
parcare. Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de toaIetareIdefriare.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi obligaHa solicitării
revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor de amenajare a unei parcări, situată în
str. Vaporul Iui Assan nr.4, sector 2.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancUonată conform
art.6, alin.8 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Protejare — 2 arbort

Întocmit: Expefl Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

88.ţi[j6 2019

CĂTRE
COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA B UCUREŞTI

Splaiul Unirii nr. 76, Clădirea River PIaz& Corp A, et. 1 i 2, Sectorul 4

(Reabilitarea sistcmului de termoficare aJ Municipinlui Bucuresti, faza PTh)

J din 24.08.2017, cu prelungirea vałabilităţü
Primăria Municipiului Bucureti, însoţit de planurile anexă;

122018, emis de Administraţia Străzilor Bucureti;
- 4.08.2019, emis de Administraţia Domeniuiui Public

din 18.12.2018, emisă de Agenţia pentru- Decizia Etapei de Încadrare
Protecţia Mediului Bucureti;

Pentru execuţia lucrărilor privind reabilitarea sistemului de termoficare al
Municipiului Bucureti, Magistrala 11-111 CTE Grozăveti pe arterele : 1 Mai, Piaţa
Victoriei, Stefan cel Mare, Barbu Văcărescu, Circului, Galvani Tei, Radu Beller,
Floreasca, P.T. 1-6 Aviaţiei, Romaero, Aeroportul Băneasa, aa cum sunt prezentate în
Memoriu Justiňcativ, cu menţiunea că “pe tot trasezd cuprins între CMI5/20 şi CS 20
conductele clasice de termoJicare 2Dn 700 sunt amplasate în galerie vizitabilă pe
suporţi, iar pe B-dul Ion Mihalache, între CM 15/20 i C 16 galeria este aniplasată mn
totalitate sub linia de trarnvai, de la căminul C 16 galeria este amplasată sub spaţiul
verde din Parcul dintre Muzeul Antipa şi Muzeul Ţăranului Român, subtaversează Ş'os.
Kiselefl B—dul Áviatorilor, sir. Paris, urpnează str. Duiliu Zamjîrescu, str. Argentina, B—
dul Iancu de Hunedoara până la căminul (‘3 20", precum i în C.U. sus menţionat, se
vor executa următoarele:

lucrări de montaj conducte ce constau în:
- demontarea conductelor clasice existente,
- montarea vanelor de secţionare în căminele existente,

Nr. 1756079/7115/

Referitor la adresa dvs.. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756079/17.07.2019 i la
Direéţia de Mediu cu nr. 7115/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind lucrările prevăzute în proiectul nr. 7135; „ Reabiĺitarea sistem ului de termoBcare
al Municipiului Bucureşti (7 Obiective însumánd o lungime de traseu de 31,621Kmý'
Obiectiv 4. Magistrala 11-111 Grozčn'eti — C 15/20- S 12, conform C.U.
din 24.08.2017. cu prelungirea valabilităţii până Ia 24.08.2019 emis
Municipiului Bucureti, vă comunicăm următoarele:

A. Conform documentaţiei depuse:
- Cerere;
- Memoriu justWicativ;
- Certificat de urbanism

până la 24.08.2019 emis de
- Aviz de traseu t

- Aviz de traseu

de Primăria

sector 1;

i ..... TI



- realizarea i montarea suporturilor fixe,
- realizarea i montarea suporturilor mobile în cazul montării conductelor

preizolate în canale vizitabile sau galerii edilitare.
- aternerea stratului de nisip pe radierul canalelor termice existente,

- pozarea tronsoanelor de conducte pe suporturite mobite sau pe stratut de nisip;

- îmbinarea prin sudare a tronsoanelor de eonducte,
- controlul nedistructiv a sudurilor
- efectuarea probei de presiune hidraulică a conductelor.
- legarea firelor de semnalizare dintre tronsoane de conducte i verificarea

continuităţii acestora,
- executarea manonări1or la îmbinările tronsoanetor preizolate,
- izolarea tronsoanelor montate în stil clasic,
- montarea cabiului transrnisie date în anţ sau pe pereţii canalelor de termoficare;

•lucrări de construcţii desfăurate în cadrul proiectului. ce constau mn;
- desfacerea sistemului rutier, tromarului, ptatformei betonate eistent pe

amplasament reţelei,
- săpătură de pământ până ta ptăcite de acoperire a gateriei sau canalului termic

existent, săpătură de pământ până la radierul canalului termic existent executat dii

bolţari,
- demontarea ptăcilor prefabricate sau a botţarilor,
- după montarea conductelor se va realiza înlocuirea pemelor de beton sau

conductelor preizolate çu pământ sau remontarea plăcilor de acoperire ale canalelor

termice, înlocuirea capacelor de acces i a trapetor de acces la căminele existente.
- realizarea căminelor electrice adiacente căminelor în care sunt montate vanele

de secţionare,
- realizarea căminelor de golire,
- refacerea hidroizolaţiei căminelor de termoficare,
- astuparea anţului cu pământ i compactarea acestuia.
- refacerea stratutui superior i aducerea Ia forma iniţială,

punerea în funcţiune a conductelor
In cazul canalelor de termoficare vizitabile (h?J,6 m) i a galeriilor edilitare în

care sunt montate mai multe utitităţi, ale căror trasee intersectează sau sunt în lungul

căilor de rulare importante (străzi, sosele. bulevarde), conductele de termoficare

preizo]ate vor fi montate pe suporturi speciale. Accesul în canalele i!sau în galeriile de

termoficare se va face prin intermediul trapelor pentru intervenţii — existente, iar în lipsa

acestora, prin intermediul unor decopertări locale, amenajate i senmalizate

corespunzător, practicate în zone care să nu împiedice circulaţia pietonilor ş a

autovehiculelor;
In cazul canalelor de termoficare vizitabile (hl,6 m) ale căror trasee

subtraversează străzi secundare, alei, parcări, spaţii verzi, conductele de termoficare

preizolate vor fi montate în pământ, în strat de nisip ‚ aternut pe radierul acestora;

In cazul canalelor de termoficare nevizitabile (h<1,6 m) acoperite cu plăci,
precum i a celor alcămite din bolţari, conductele preizolate vor fi montate în pământ,

în strat de nisip. atemut pe radienil acestora;

‚ů—% ±



B, În urma analizärii documentaţiei depuse, ţinând cont de faptul că traseul
reţelelor termice propuse spre reabilitare străbate spaţii verzi i având în vedere
cornpłexitatea lucrărilor de construcţii privind reabilitarea sistemului de termoficare al
Municipiului Bucure$i, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările i
completările ulterioare i în baza prevedeńlor H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, se avizează
favorabil proiectul „Reabżlitarea sistenzuh,ż de terrnoJicare aI MzinicżpiuÍui Bucureşti"
în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire, cu următoarele condiţionări a
anumitor paşi:

•După obţinerea Autorizaţiei de Construire, cu cel puţin 3 luni înainte de
afectarea propriu-zisă a spaţiilor verzi, situate pe traseul Iucrărilor, se va reveni Ia
Direcţia de Mediu cu solicitări punctuale (doar pe zonele verzi afectate de
decopertări) pentru fiecare dintre cele 7 obiective, care însumează o lungime a
traseulHi de 31,621Km, în vederea inventarierii materialului dendrologic afectat de
execuţia Iucrărilor în vederea emiterii avizului de specialitate;

•Solicitările vor fi însoţite de memorii tehnice detaliate care să cuprindă
descrierea traseelor Iucrărilor pentru fiecare dintre cele 7 obiective, date tehnice
din care să reiasă dimensiunile deschiderii canalelor de Iucru, precum i suprafaţa
zonelor afectate (vecinătate deschidere canale/organizare de antier), în vederea
analizării cât mai corecte i a clasării pe tipuri de Iucrări asupra materialului
dendrologic (defriare, transplantare, protejare), ce vor fi specificate în avizul de
specialitate.

•Avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale cu privire la execuţia
Iucrărilor din proiect, pentru zonele ce sunt cuprinse în Lista Zonelor
ProtejateĺMonumente Istorice (dacă sunt specificate în C.U.).

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare,
transplantare sau lucrări de interventii în coronamentele arborilor situaţi pe
traseul loturilor proiectuluL

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform art4, lit, b din Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

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

Jjýocrnit
Expert ŃŢtristina ENACHE

Red: EC. /4 ex. — 07.082019 prezentul avz a fost pcslal pe she-uI PMB
plip pe dala de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MariufíďP4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Oa AU 2019

CĂTRE
COMPANIA MUNICIPAŁĂ ENERGE TICA B UCUREŞ TI

Splaiul Unirii nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1 i 2, Sectorul 4

(Reabilitarea sistemului de termoficare aI Municipiului Bucure$i, faza PTh)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756072/17.07.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 7116/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind lucrările prevăzute în proiectul nr. 7135: „Reabilîtarea sistenndui de terinoJicare
ai Municipiului Bucureti (7 Obiective înswnánd o lungime de traseu de 3],621Kin7'
Obiectiv 3- Magistraia II SUD - CM43 — C02, conform C.U. ) din
24.08.2017, cu prelungirea valabilităţii până la 24.08.2019 emis de Primăria
Municipiului Bucure$i, vă comunicăm unTlătoarele:

A. Conform documenta;iei depuse:
- Cerere;
- Memoriu justificativ;
- Certificat de urbanism din 24.08.2017, cu prelungirea valabilităţii

până Ia 24.08.20 19 emis de Primăria Municipiului Bucureti, însoţit de planurile anexă;
- Aviz de traseu r ‚ emis de Administraţia Străzitor Bucureti;
- Aviz de traseu 109.07.2019, emis de Administraţia Domeniului Public

sector 2;
- Decizia Etapei de Incadrare dii 18.12.2018, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti;

O
Pentru execuţia lucrărilor privind reabilitarea sistemului de termoficare al

Municipiului Bucureti, Magistrala II SUB — CM43 — C02 cu următorii consumatori
alimentaţi pe magistrală; PT C16, PT Intermacedonia; PTI Republicii; PTI Ferdinand;
PT P16; PT P8; PT P10 Foisor; PT P7;PT P7A; PT Iulia Hasdeu; PT 3 vaselor; PT U1
Bis; PT U2; PT Chiristigii; PT Mecanica Finăl; PT Mecanica Fină Urbană; PT Aversa;
PT Mecanica Fină2; PT Carmesin; PT Prodplastic; PT AImo; PT Ziduri Moi din Zonełe
os. Mihai Bravu, Str. Medic locotenent Constantin Zlătescu — B-dul Decebal — Rodul

Pămânwlui — baba Novac — subtraversare Mihai Bravu, aa cum sunt prezentate în
Memoriu Justificativ, cu menţiunea că “Racordurile (2Dn32+ 2Dn300,) sunt pozate
subte,vn, pe suporturi glisante montate ín cannle term ice nevizitabile din bolţari şi
canaie nevi:itabile acoperite cu plăci, sau aerian pe chituci din beton “, precum i în
C.U. sus menţionat, se vor executa următoarele:

• lucrări de montaj conducte ce constau îri:
- dezafectarea conductelor clasice existente,
- montarea vanelor de secţionare în căminele existente,
- realizarea i montarea suporturilor fixe,

Nr. 1756072/7116/

_l



- aternerea statului de nisip pe radierul canalelor termice existente,
- pozarea tronsoanelor de conducte pe suporturile mobile sau pe stratul de nisip;
- îmbinarea priri sudare a tronsoanelor de conducte,
- controlul nedistructiv a sudurilor
- efectuarea probei de presiune hidraulică a conductelor,
- Iegarea flrelor de semnalizare dintre tronsoane de conducte i verificarea

continuităţii acestora,
- executarea manonărilor la îmbinăńle tronsoanelor preizolate,
- izolarea tronsoanelor montate în stil clasic,
- montarea cablului transmisie date în anţ sau pe pereţii canalelor de termoficare;

•Iucrări de construcţii destaurate în cadrul proiectuiui, ce constau în
- desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate etc, existent pe

amplasament reţelei,
- săpătură de pământ până Ia plăcile de acoperire a galeriei sau canalului termic

existent, săpămră de pământ până la radierul canalului termic existent executat dh
bolţari,

- demontarea plăcilor prefabricate sau a bolţarilor,
- după demontarea conductelor clasice i a suporturilor mobile, se va realiza

înlocuirea pemelor de beton deteriorate i completarea acestora acolo unde este cazul
- după montarea conductelor preizolate, acoperirea acestora cu pământ sau

remontarea plăcilor de acoperire ale canalelor termice. înlocuirea capacelor de acces i a
trapelor de acces la căminele existente,

- înlocuirea eafodajelor pentru vanele montate suprateran sau în căminele
existente,

- înlocuirea capacelor de acces cu capace de tip ROMTELECOM prevăzute cu
sisteme de siguranţă

- realizarea căminelor electrice adiacente căminelor în care sunt montate vanele
de secţionare,

- realizarea căminelor de golire,
- refacerea bidroizolaţiei căminelor de termoficare,
- astuparea anţului cu pământ i compactarea acestuia,
- refacerea stratului superior i aducerea la forma iniţială,

punerea în fi.mcţiune a conductelor
In cazul canalelor de termoficare vizitabile (h?1,6 m) i a galeriilor edilitare în

care sunt montate mai multe utilităţi, ale căror trasee intersectează sau sunt în lungul
străzilor, oselelor sau bulevardelor importante, ori sunt echipate eu conducte
magistrale, conducte de termoficare preizolate vor fi montate pe supoituri speciale pe
bride, Accesul în canaleĺgalerii de termoficare se va face prin trapele de acces existente
i prin intermediul unor intervenţii locale la canale/galerii, practicate în zone care să nu
stânjenească circulaţia auto i pietonală;

In cazul canalelor de termoficare vizitabile (h?1,6 m) ale căror trasee
subtraversează străzi secundare. alei, parcări, spaţii verzi, conductele de termoficare
preizolate vor fi montate în pământ, în strat de nisip, atemut pe radierul acestora;

In cazul canalelor de termoficare nevizitabile (h<1,6 m) conductele preizolate vor
fi montate pe acelai traseu, în strat de nisip, a$emut pe radierul acestora;



B. În urma analizării documentaţiei depuse, ţinând cont de faptul că traseul
reţelelor termice propuse spre reabilitare străbate spaţii verzi i având în vedere
complexitatea lucrărilor de construcţii privind reabilitarea sistemului de termoficare al
Municipiului Bucureti, în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţńlor verzi din intravilanul Iocalită;ilor, republicată, cu modificările i
completările ulterioare i în baza prevederilor H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i, se avizează
favorabil proiectul „Reabilitarea sistemului de termoJkare cd Ăĺunicipiu/ui Bucureşti"
în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire, cu următoarele condiţionări a
anumitor pai:

•După obţinerea Autorizaţiei de Construire, cu ceI puţin 3 luni înainte de
afectarea propriu-zisă a spaţiilor verzi, situate pe traseul lucrărilor, se va reveni Ia
Direcţia de Mediu cu solicitări punctuale (doar pe zonele veni afectate de
decopertări) pentru fiecare dintre cele 7 obiective, care însumează o lungime a
traseului de 31,ó2lKm, în vederea inventarierii materialului dendrologic afectat de
execuţia Iucrărilor în vederea emiterii avizului de specialitate;

•Solicitările vor fi însoţite de memorii tehnice detaliate care să cuprindă
descrierea traseelor lucrărilor pentru fieeare dintre cele 7 obiective, date tehnice
din care să reiasă dimensiunile deschiderii canalelor de lucru, precum i suprafaţa
zonelor afectate (vecinătate deschidere canale/organizare de antier), în vederea
analizării cât mai corecte i a clasării pe tipuri de Iucrări asupra materialului
dendrologic (defriare, transplantare, protejare), ce vor fi specificate în avizul de
specialitate.

•Avizul Ministerul Culturii $ Identităţii Naţionale cu privire Ia execuţia
lucrărilor din proiect, pentru zonele ce sunt cuprinse în Lista Zonelor
Protejate/Monumente Istorice (dacă sunt specificate în C.U.).

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se exeeută Iucrări de defrisare,
transplantare sau lucrări de inten'entii în coronamentele arborilor situati pe
traseul Ioturilor proiectului.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform art.4, lit, b din Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Ma POPA

ExpeąCristina ENACHE

Red E.C. i4 ex. — 08,08.2019 prezentul aviz a fnst postat pe site-ul PMB
pe dntn de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

08. U6. 2019

CĂTRE
COMPÄNIA MUNICIPALĂ ENERGETICA B UCUREŞTI

Splaiul Unirii nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et. 1 i 2, SectontI 4

(Reabilitarea sistemului de termoficare aI Municipiului Bucnre$i, faza PTh)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1756078/17.07.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 71 17/t8.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate

terrnoJicare al MunicipiuÍui Bucuresti (7 Obiective însumônd o /zrngirne de traseu de
31,62 IKm)" Obiectiv 1. Magistrala I SUD — CMI] ‘— CP3 — CV5ĺ4, conform C.U. nr.

din 24.08.2017, cu prelungirea valabilităţii până la 24.08.2019 emis de
Primăria Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele:

A. Conform documentaţiei depuse:
- Cerere;
- Memoriu justificativ

din 24.08.2017, cu prelungirea
valabilităţii până la 24.08.20 19 emis de Primăria Municipiului Bucureti, însoţit de
planurile anexă;

- Aviz de traseu ‚ emis de Administraţia Străzilor Bucureti;
)9.07.2019, emis de Administraţia Domeniului

Public sector 2;
- Decizia Etapei de Incadrare i .‘ din 18.12.2018, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti;
Pentru execuţia lucrărilor privind reabilitarea sistemului de termoficare

Municipiului Bucure$i, Magistrala I SUD — CM11'— CP3 — CV5/4 cu următorii
consumatori alimentaţi pe magistrală din conducte de:
- 2Dn800 PT 1 Socului; PT 5 Socului; PT 4 Socului; PT 2 Voiniceni; PT INCERC;
PT 1 Carei; PT 3 Socului ş PT 6 Pantelimon pe traseul B-dul Chiinău, str. Pictor
Hârlescu, str. Sold. Savu Marin, os. Pantelimon
-2Dn400 i 2Dn500 PT 13 Pantelirnon; PT 7 Pantelimon; PT Policlinica cu plată
nr. 2; PT 1 HăţiuIui; PT 8 Pantelimon; PT 9 Pantelimon; 7ľ Spitalul Pantelirnon;
PT coa1a profesională nr. 2; PT 14 Pantelimon; PT 11 Pantelimon; PT Cosmos
Vechi i PT 1 C2246; PT 1SABC; alimentând zonele : uIea Plecare, B-dul Nicolae
Grigorescu, B-dul Liviu Rebreanu, Tomis, Iancului, Baicului, Socului, Colentina,
Delfinului, Fântânica, Policlinica Titan, Muncii, Vatra Luminoasă, Pantelimon, D-na

Nr. 1756078/7117/

privind Iucrările prevăzute în proiectul nr. 7135: Reabilitarea sistemu/uż de

- Certificat de urbanism

- Aviz de traseu

al

l ..... I



Ghica, Fundeni, Lacu) Tei, Jnstitutul de Construcţii, 17-18 Petricani, Cosmos,

Vergului, Baltă Albă, aa cum sunt prezentate în Mernoriu Justińcativ, cu menţiunea

că “Conductele preizolate vor Ji montate ín pănzânî, în sírat de nisip, aternut pe

radierul canalelor de termojîcare nevizitabile existente, sau pe suporţi special cu

bride în galerUle vizitabile ce subnvversează arterele de ch'cula(ie importante şi în

galeriile edi/itare “, precum i în C.U. sus menţionat, se vor executa următoarele

Iucrări de montaj conducte ce constau în:

- dezafectarea conductelor ctasice existente,
- rnontarea vanelor de secţionare în căminele existente,

- realizarea i montarea suporturilor mobile în cazul rnontării conductelor

preizolate,
- atemerea stratului de nisip pe radierul canalelor terrnice existente,

- pozarea tronsoanelor de conducte pe suporturile mobile sau pe stratul de

nisip;
- îmbinarea prin sudare a tronsoanelor de conducte,

- controlul nedistructiv a sudurilor
- efectuarea probei de presiune hidraulică a conductelor,

- łegarea flrelor de semnalizare dintre tronsoane de conducte i verificarea

continuităţii acestora,
- executarea manonări1or ta îmbinările tronsoanetor preizolate,

- izolarea tronsoanelor montate în stil clasic,
- montarea cablului transmisie date în anţ sau pe pereţii canalelor de

termoflcare;
•lucrări de eonstruc(ii desfurate în cadrul proiectului, ce constau în

- desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate etc, existent pe

atnplasament reţeĺei,
- săpătură de pământ până la plăcite de acoperire a galeriei sau canalului tenriic

existent, săpătură de pământ până la radierul canalului tenîic existent executat din

bolţari,
- demontarea plăcilor prefabricate sau a bolţarilor,

- după demontarea conductelor clasice i a suporturitor mobile, se va reaiza

înlocuirea pemelor de beton deteriorate i completarea acestora acolo unde este cazul

- după montarea conduct&or preizolate, acoperirea acestora cu pământ sau

remontarea plăcilor de acoperire ate canalełor termice, înlocuirea capacelor de acces

a trapelor de acces ła căminele existente,
- înlocuirea eafodajeIor pentru vanele montate suprateran sau în căminele

existente,
- înlocuirea capacelor de acces cu capace de tip ROMTELECOM prevăzute cu

sisteme de siguranţă
- realizarea căminelor electrice adiacente căminetor în care sunt montate

vanete de secţionare,
- realizarea căminelor de golire,
- refacerea hidroizolaţiei căminelor de termoficare,

I I I
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- astuparea anţu1ui cu pământ i cornpactarea acestuia,
- refacerea stratuiui superior ş aducerea ia forma iniţială,
- punerea in ürncţiune a eonductelor
Se vor monta vane electrice în căminele CSO, CPO, CP 3, CV 9/1 ş CV 5.In cazul canalelor de termoficare vizitabile (h?:1,6 m) i a galeriilor edilitare încare sunt montate mai multe utilităţi, ale căror trasee intersectează sau sunt în Iungulstrăziior, oseIeIor sau bulevardelor importante, ori sunt echipate cu conductemagistrale, conducte de termoficare preizolate vor fi montate pe suporturi speciale pebride, Accesul în canale/galerii de termoficare se va face prin trapele de accesexistente i prin intermediul unor intervenţii locałe Ia canaieigalerü, practicate înzone care să nu stânjenească circulaţia auto i pietonală;In cazul canalelor de termoficare vizitabile (h?i,6 m) ale căror traseesubtraversează străzi secundare, alei, parcări, spaţii verzi, conductele de termoficarepreizolate vor fi montate în pământ, în strat de nisip ‚ atemut pe radierul acestora;In cazul canalelor de termoficare nevizitabile (h<1,6 m) conductele preizolatevor fi montate pe acelasi traseu, în strat de nisip, atemut pe radierul acestora;

B. În urma anaiizării documentaţiei depuse, ţinând cont de faptul că traseulreţelelor termice propuse spre reabilitare străbate spaţii verzi i având în vederecomplexitatea lucrărilor de construcţii privind reabilitarea sistemului de termoficareal Municipiului Bucureti, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privindreglementarea i administrarea spaţii lor verzi din iritravilanul Iocalitäţilor,republicată, cu modificările i completările ulterioare i în baza prevederilorH.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi peteritoriul Municipiului Bucureti, se avizează favorabil proiectul »iiarsistwnidui de terrnoJicare al Municipiului Bucure.yti" în vederea obţineriiAutorizaţiei de Construire, cu următoarele condiţionări a anumitor pai:C •După obţinerea Autorizaţiei de Construire, cu ceI puţin 3 Iuni înainte deafectarea propriu-zisă a spaţiilor verzi, situate pe traseul lucrărilor, se va reveniIa Direcţia de Mediu cu solicitări punctuale (doar pe zonele verzi afectate dedecopertări) pentru fiecare dintre cele 7 obiective, care însumează o lungime atraseului de 31,621Km, în vederea inventarierii materialului dendrologicafectat de execuţia lucrărilor în vederea emiterii avizului de specialitate;•Solicitările vor fi însoţite de memorii tehnice detaliate care să cuprindădeserierea traseelor lucrărilor pentru fiecare dintre cele 7 obiective, date tehnicedin care să reiasă dimensiunile descbiderii canalelor de lucru, precum isuprafaţa zonelor afectate (vecinătate deschidere canaleĺorganizare de antier),în vederea analizării cât mai corecte i a clasării pe tipuri de lucrări asupramaterialului dendrologic (defriare, transplantare, protejare), ce vor fispecificate în avizul de specialitate.
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•Ávizul Ministerul Culturii i ldentităţii Naţionale cu privire la execuţia

Iucrărilor din proiect, pentru zonele ce sunt cuprinse în Lista Zonelor

ProtejateĺMonumente Istorice (dacă sunt specificate în C.U.).

Menţionăm eă în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defriare,

transplantare sau Iucrări de inteiwentii în coronamentele arborilor situati pe

traseul loturilor proiectului.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi

sancţionată conform art.4, lit, b din Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind

aprobarea Norrnelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucure$i.
Prezentul aviz are termen de valabżlitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sin,wz a-Mariuna POPA

JJjJocniit

Expeç) Cdslina ENA CHE

Rcd E.C. 14 e — 0808.2019 píezentul aViZ a ĺost postat pe site-til PMB

htip: -- n vprnb ro'tnsiiintii'phniariadireuttidirccthijnediuia ze arbori in cnnsultare/avi,earburi in _consuIĹar pltp pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

03. ÁUG. 2019

CĂTRE
COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA B UCUREŞTI

Splaiul Unirii nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, et, I i 2, Sectorui 4

(Reabilitarea sistemului de termoficare aI Municipiului Bucureti, faza PTh)

c Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1756075/17.07.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7118/18.07.20]9, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind lucrările prevăzute în proiecml nr 71 35: „ Reabi/itarea sistemului de termoJicare
cd Municipizdzu Bucureti (7 Obiective ínsumônd o lungżme de traseu de 31,62]Km)"
Obiectiv 5 - Magistrala Progresu Berceni — CB 4 — CO 5, conform C.U. n
din 24.08.2017, cu prelungirea valabilităţii până Ia 24.08.2019 emis de Primăria
Municipiului Bucureti, vă comunicăm următoarele;

A. Conform documentaţiei depuse:
- Cerere;
- Memoriu justificativ
- Certificat de urbanism din 24.08.2017, cu prelungirea valabilităţii

până la 24.08.20 19 emis de Primăria Municipiului Bucureti, însoţit de planurile anexă;
- Aviz de traseu 12018, emis de Administraţia Străzilor Bucure$i;
- Decizia Etapei de Incadrare din 18.12.2018, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti;
Pentru execuţia lucrărilor privind reabilitarea sistemului de termoficare al

Municipiului Bucureşti, Magistrala Progresu Berceni — CB4 — CO 5 cu următorii
consumatorł alimentaţi pe magistrală din conducte de 2DnSOO : PT Spital Marie Curie;
PT Prai1ei; PT 6 Brâncoveanu; PT 8 Brâncoveanu; PT 9 Brâncoveaiw; PT 19
Dolhasca; PT 4 Olteniţa Piecare; alimentând zoneie : str. Stoica Militaru, os. Olteniţei,
str. Alunisutui. B-dul Constantin Brâncoveanu, str. Prasilei, str Secuiĺor, subtraversare
str. Hui, asa cum sunt prezentate în Memoriu Justificativ, cu menţiunea că “Lucrările
pe tronsonul cuprins între căminele C'B 4 si CO 5 sunt demarate din cărninul CO 5 spre
cărninul CB 4 “, precum i în C.U. sus menţionat, se vor executa următoarele

• Iucrări de montaj conducte ce constau în:
- dezafectarea conductelor clasice existente,
- montarea vanelor de secţionare în căminele existente,
- realizarea i montarea supormrilor fixe,
- atemerea statului de nisip pe radierul canalelor termice existente,
- pozarea tronsoanelor de conducte pe suporturile mobile sau pe statul de nisip;

Nr. 1756075/7118/

I .4flĄ . j



- îmbinarea prin sudare a tronsoanelor de conducte,

- controlul nedistructiv a sudurilor
- efectuarea probei de presiune hidraulică a conductelor.

- legarea firelor de semnalizare dintre tronsoane de conducte i verificarea

continuităţü acestora,
- executarea manonări1or la îmbinările tronsoanelor preizolate,

- izotarea tronsoanelor montate în stil clasic.
- montarea cablului transmisie date în anţ sau pe pereţii canalelor de termoficare;

•Iucrări de construcţii desMurate în cadrul proiectului, ce constau în

- desfacerea sistemutui rutier, trotuarului, platformei betonate etc, existent pe

amplasament reţelei,
- săpăwră de pământ până Ia plăciłe de acoperire a galeriei sau canalului termic

existent, săpătură de pământ până la radierul canalului termic existent executat din

bolţari,
- demontarea plăcilor prefabricate sau a botţarilor,
- după demontarea conductelor clasice i a suporturilor mobile, se va realiza

înlocuirea pernelor de beton deteriorate i completarea acestora acolo unde este cazul

- după montarea conductelor preizolate, acoperirea acestora cu pământ sau

remontarea plăcilor de acoperire ale canalelor termice, înlocuirea capacelor de acces i a

trapelor de acces la căminele existente,
- înlocuirea eafodajeIor pentru vanele montate suprateran sau în căminete

existente,
- mntocuirea capacelor de acces cu capace de tip ROMTELECOM prevăzute cu

sisteme de siguranţă
- realizarea căminetor electrice adiacente căminelor în care sunt montate vanele

de secţionare,
- realizarea căminelor de golire,
- refacerea hidroizo!aţiei cäminelor de termoficare,
- astuparea anţului cu pământ i compactarea acestuia,
- refacerea stratului superior i aducerea ta forma iniţială,

punerea în hrncţiune a conductelor
In cazul canalelor de termoficare vizitabile (b1,6 m) i a galeriilor edilitare în

care sunt montate mai multe utilităţi, ale căror trasee intersectează sau sunt în lungul

străzilor, soselelor sau bulevardelor importante, ori sunt echipate cu conducte

magistrale, conducte de termoficare preizolate vor fi montale pe suporturi speciale pe

bride. Accesul în canale/gaterii de termoficare se va face prin trapele de acces existente

i prin intermediul unor intervenţii locale la canale/galerü, practicate în zone care să nu

stânjenească circulaţia auto i pietonală;
In cazul canaletor de termoficare vizitabile (hl,6 m) ale căror trasee

subtraversează străzi secundare. alei, parcări, spaţii verzi, conductele de termoficare

preizolate vor fi montate în pământ, în strat de nisip ‚ atemut pe radierul acestora;

In cazul canalelor de termoficare nevizitabile (h<1,6 m) conductele preizolate vor

fi montate pe acelai traseu, în strat de nisip, atemut pe radierul acestora;

I i I



B, În urma analizärii documentaţiei depuse, ţinând cont de faptui că traseulretelelor termice propuse spre reabilitare străbate spaţii verzi i având în vederecomplexitatea Iucrărilor de construcţii privind reabilitarea sistemului de termoficare aIMunicipiului Bucure$i, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea iadministrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. republicată, cu modificările icompletările ulterioare i în baza prevederilor H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobareaNormelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, se avizeazăfavorabil proiectul „Reabilitarea sżstemuluż de terrnoJkare d Mzznicżpizdui Buczireti"în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire, cu urwătoarcle condiţionări aanumitor pai:
•După obţinerea Autorizaţiei de Construire cu ceI puţin 3 IuHi înainte deafectarea propriu-zisă a spaţiilor veni, situate pe traseul Iucrărilor, se va reveni laDirecţia de Mediu cu solicitări punctuale (doar pe zouele veni afectate dedecopertări) pentru fiecare dintre celc 7 ohiective, care însumează o lungime atraseului de 31,621Km, în vederea inveutarierii materialului dendrologic afectat deexecuţia Iucrărilor în vederea emiterii avizului de specialitate;
•SoHcitările vor fi însoţite de memorii tehnice dctaliate care să cuprindădescrierea traseelor Iucrărilor pentru fiecare dintre cele 7 obiective date tehnicedin care să reiasă dimensiunile deschiderii canalelor de Iucru, precum i suprafaţazonelor afectate (vecinătate deschidere canale/organizare de pntier), în vedereaanalizării cât mai corecte i a clasării pe tipuri de luerări asupra materialuluidendrologic (defriare, transplantare, protejare), ce vor fi speciflcate în avizul despecialitate.
•Avizul Ministerul Culturii ş Identităţii Naţionale cu privire Ia execuţiaIucrărilor din proiect pentru zonele ce sunt cuprinse în Lista ZonelorProtejate/Monumente Istorice (dacă sunt speciiicate în C.U4
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare,transplantare sau Iucrări de intervenţii în coronamentele arborilor situati petraseul Ioturilor proiectului
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionatăconform art.4, lit, b din Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind aprobareaNormelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sinzona-Mariana POPA

Exper4$ĹCristěna ENACHE

Red EC. ‚‘ 4 ex. — 08.08.2019 prczenlul aviz a fost poslal pe siie-uI PMB

• pe dat de
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fl. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1679898/11074; 1745144/5573 h. źü'

CĂTRE
s.c S.R.L.

Str. nr. ‚ Iasi —

(Modernizare sistem rutier pe strada Buc(ei
si organizare đe antier, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1679898/13.11.2018 i laDirecţia de Mediu cu nr. 11074/13.11.2018, completată prin documentaţia,înregistrată la P.M.B cu nr. 1745144/11.06.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.O 5573/12.06.2019 prin care solicitaţi aviz de specialitate privind executarea lucrării“Modernizare sistem rutier pe strada BUCLEI i organizare de antier", înconformitate cu C.U. nr. din 16.07.2018, vă comunicărnurmătoarele
1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
- Memoriu de prezentare proiect “Modemizare sistem rutier pe strada Buclei iorganizare de antier"
- Actul de reglementare emis de către Agenţia Regională pentru ProtecţiaMediului Bucure$i nr.
- Aviz Administraţia Domeniului Public Sector 1 ns.
- Aviz Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureti nr. din10.12.2 18
- Aviz de principiu Studiu de Fezabilitate emis de către Compania NaţionalăCăi Ferate CFR S.A. nr.
-AvizSJ.B.nr.
- Aviz favorabil LUXTEN nr.
- Aviz e-distribuţie Muntenia nr.
- Aviz APA NOVA nr.
- Aviz R.A.D.E.T. nr.
- Aviz TELEKOM nr. din
- Aviz de traseu Netcity seria
- Aviz DISTRIGAZ SUD ROMANIA nr.
- C.U. nr. din
2) a verificării în teren în data de 10.12.2018, precum i a reveriflcărilorefectuate după completarea documentaţiei din data de 06.08.2019, pentru verificarealimitelor de proiect

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



3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea

i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, modificările

i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea

NonTielor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i, avizăm

favorabil executarea Iucrărilor de modernizare a sistemului rutier pe strada Buclei,

sector 1.
Menţionăm că pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului (pe limita

proprietăţilor private Iatura dinspre partea carosabilă) constmctorul va lua măsuri de

protejare a materialului dendrologic, La aducerea terenului Ia “cota 0" pentru

formarea trarnei stradale nu se vor secţiona sistemele radiculare ale arborilor de pe

proprietăţile limitrofe proiectului, iar Ia manevrarea utilajelor nu se vor afecta

ramurile coronamentelor exemplarelor, în caz contrar constructorul va fi sancţionat în

conforrnitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

Totodată, vă facem cunoscut că, în situaţiile în care nu se pot respecta

distanţele de minimum 2m faţă de trunchiurile arborilor i situaţia impune solicitarea

de emitere a avizului de specialitate privind defriarea arborilor cu sistemele

radiculare afectate, constructorul, cu acordul scris al proprietarilor terenurilor pe care

se află arborii, are obligaţia revizuirii prezentułui aviz, cu detalierea problemei

întâmpinate punctual, în termenul cel mai scurt posibil, pentru a premntâmpina

producerea de evenimente cu urmări nedorite.

Pe perioada execuţiei lucrărilor constructorul are obligaţia de a Iua măsuri

pentru evitarea disconfortul creat prin producerea de praf i zgomot, Fiind obligat să

respecte norrnele, standardele i legislaţia privind protecţia mediului în vigoare

(STAS 12574/1987, STAS 10009/1988, HG 1756/2006), va asigura măsuri specifice

care să împiedice producerea de emisii senmificative de pulberi la manipulare,

depozitare i transportul materialelor de construcţii sub formă de praf.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile rnenţionate în actele sus

enumerate, acte care au stat la baza instrumentării dosarului, iar în situaţia, în care,

acestea sunt neconforme cu datele/documentele transmise sau sunt încălcate/

nerespectate vă facem cunoscut faptul că prezentul aviz devine nul, iar solicitantul va

suporta sancţiunile prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare.

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

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simonu-Mariana POPA

Expejěi:a ENACHE
*‚.JţĘ L

Red FC. /4 ex. -Ó7O8.2OJ9 prezenttl aviz a fost poslal pe site-ut PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1679898/11074/1 ; 1745136/5577 14. 1UG. 2a;o

CĂTRE
S.C S.R.L

Str. nr. ‚ Iasi

(Modenzizare sistem rutierpe strada Merkti
i organizare de antier, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1679898/13.11.2018 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 11074/1/13.11.2018, completată prin documentaţia,

( înregistrată la P.M.B cu nr. 1745136/11.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
5577/12.06.2019 prin carc solicitaţi aviz de speciaíitate privind executarea lucrării
“Modernizare sistem rutier pe strada Medreti şi organizare de antier", în
conformitate cu C.U. nr. din ‚ vă comunicăm
următoarele

1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
- Memoriu de prezentare proiect “Modernizare sistem rutier pe strada Medreti

i organizare de antier"
- Actul de reglementare emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia

Mediului Bucureti nr.
- Aviz Administraţia Domeniului Public Sector 1 nr.
- Aviz Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureti nr. din

- Aviz de principiu Studiu de Fezabilitate emis de către Compania Naţională
Căi Ferate CFR S.A. nr.

- Aviz S.T.B. nr.
- Aviz favorabil LUXTEN nr.
- Aviz de amplasament favorabil emis de către e-distribuţie Muntenia nr.

- Aviz APA NOVA nr.
- Aviz R.A.D.E.T. nr.
- Aviz TELEKOM nr. din
- Aviz de traseu Netcity seria
- Aviz DISTRIGAZ SUD ROMAMA nr.
- C.U. nr. din
2) a verificării în teren în data de 10.12.2018, precum i a verificărilor

efectuate după completarea documentaţiei din data de 06.08.2019, pentru verificarea
limitelor de proiect

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştai üsmia, sedor 5, BuCureşS. România



3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea

i adrninistrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, rnodificările

i completăriĺe ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea

Normelor de protecţie a spaţülor verzi pe teńtoriul Municipiului Bucureti, avizăm

favorabil executarea lucrărilor de modernizare a sistemului rutier pe strada Medreti,

sector 1.
Menţionăm că pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului (pe limita

proprietăţilor private latura dinspre partea carosabilă) constructorul va lua măsuri de

protejare a materialului dendrologic, La aducerea terenului la “cota 0" pentru

formarea tramei stradale nu se vor secţiona sistemele radiculare ałe arborilor de pe

proprietăţile limitrofe proiectului, iar la manevrarea utilajelor nu se vor afecta

ramurile coronamentelor exemplarelor, în caz contrar constructorul va fi sancţionat în

conformitate cu prevederile legislaţiei de rnediu în vigoare.

Totodată, vă facem cunoscut că, în cazul în care nu se pot respecta distanţele

de minimum 2m faţă de trunchiurile arborilor i situaţia impune solicitarea de emitere (

a avizului de specialitate privind defriarea arborilor cu sistemele radiculare afectate,

constructornl, cu acordul scris al proprietarilor terenurilor pe care se află arborii, are

obligaţia revizuirii prezentului aviz, cu detalierea problemei întâmpinate puncwal, în

termenul cel mai scurt posibil, pentru a preîntâmpina producerea de evenimente cu

urmări nedorite.
Pe perioada execuţiei lucrărilor constructorul are obligaţia de a lua rnăsuri

pentru evitarea disconfortul creat prin producerea de praf i zgomot, fiind obligat să

respecte normele, standardele i legislaţia privind protecţia mediului în vigoare

(STAS 12574/1987, STAS 10009/1988, HG 1756/2006), va asigura măsuri specifice

care să împiedice producerea de emisii semriificative de pulberi la rnanipulare,

depozitare şĺ transportul materialelor de construcţii sub formă de praf

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile menţionate în actele sus

enumerate, acte care au stat la baza instrumentării dosarului, iar în situaţia, în care,

acestea sunt neconforme cu datele/documentele transmise sau sunt încătcate/ (

nerespectate vă facem cunoscut faptul că prezentul aviz devine nul, iar solicitantul va

suporta sancţiunile prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defriare sau de

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simvna-Mqrúnu POĘA

WA4Ô 1],
“Ę7 ( Expert ‚_Cristina

q, 7.P
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i4. Lu 1fH

CĂTRE
s.c S.R.L

Str. nr. ‚ Iasi

(Modernizare sistern rutier pe strada Fiordului
vi organizare de antier, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1679898/13.11.2018 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 11074/2/13.11.2018, completată prin documentaţia, înregistrată
Ia P.M.B cu nr. 1745140/11.06.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 5574/12.06.2019

c prin care solicitaţi aviz de specialitate privind executarea Iucrării “Modernizare sistern
ruüerpe strada Fiorduíui i organizare de antier", în conformitate cu C.U. nr.

vă eomunicăm următoarele
1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
- Memoriu de prezentare proiect “Modemizare sistem mtier pe strada Fiordului i

organizare de antieť'
- Actul de reglementare emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia

Mediului Bucureti nr.
- Aviz Administraţia Domeniułui Public Sector I nr.
- Aviz Direcţia Generală de Poliţie a Municipiuui Bucureti nr. din

10. 12 .2 18
- Aviz de principiu Studiu de Fezabilitate emis de către Compania Naţională Căi

Ferate CFR S.A. rir.
- Aviz S.T.B. nr.
- Aviz favorabil LUXTEN nr.

( - Aviz de amplasament favorabil emis de către e-distribuţie Muntenia nr.

- Aviz APA NOVA nr.
- Aviz R.A.D.E.T. nr.
- Aviz TELEKOM nr. din
- Aviz de traseu Netcity seria
- Aviz DISTRIGAZ SUI ROMANJA nr.
- C.U. nr. din
2) a verificării în teren în data de 10.12.2018, precum i a reverificărilor efectuate

după completarea documentaţiei din data de 06.08.2019, pentru verificarea limitelor de
proiect

3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, modificările i
completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

I/I M

Nr.1679898/1 1074/2.; 1745140/5574
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protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm favorabil

executarea lucrărilor de modernizare a sistemului rutier pe strada Fiordului, sector 1.
Menţionăm că pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului (pe timita

proprietăţilor private latura dinspre partea carosabilă) constructorul va lua măsuri de
protejare a materialului dendrologic, La aducerea terenului la “cota 0" pentru formarea
tramei stradale nu se vor secţiona sistemele radiçulare ale arborilor de pe proprietăţile
limitrofe proiectului, iar Ia manevrarea utilajelor nu se vor afecta ramurile
coronamentelor exemplarelor, în caz contrar constmctowl va fi sancţionat în
conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

Totodată, vă facem cunoscut că, în cazul în care nu se pot respecta distanţele de
minimum 2m faţă de trunchiurile arborilor i situaţia impune solicitarea de emitere a
avizului de specialitate privind defriarea arborilor cu sistemele radiculare afectate,
constnjctorul, cu acordul scris al proprietarilor terenurilor pe care se află arborii, are
obligaţia solicitării revimirii prezentului aviz, cu detatierea problemei întârnpinate
punçtuaĘ în termenul cel mai scurt posibil, pentru a preîntâmpina producerea de
evenimente cu urmări nedorite.

De asemenea, se va lua în calcul la faza de execuţie a lucrărilor i obţinerea
avizului de specialitate privind de1iiarea exemplarelor de Populus situate la limita
proiectutui, întrucât acetia prezintă scorburi deschise la colet i pe trunchiuri i pot
periclita siguranţa cetăţenilor din zonă, atât pe timpul executării lucrărilor, cât i ulterior.

Pe perioada execuţiei lucrărilor constructorul are obligaţia de a lua măsuri pentru
evitarea disconfoitul creat prin producerea de praf i zgomot, fiind obligat să respecte
normete, standardele i legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS
12574/1987, STAS 10009/1988, HG 1756/2006), va asigura măsuri specifice care să
împiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare i
transportul materialelor de construcţii sub formă de praf.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile menţionate în actele sus enumerate,
acte care au stat la baza instrumentării dosarului, iar în situaţia, în care, acestea sunt
neconforme cu datele/documentele transmise sau sunt încălcate/ nerespectate vă facem
cunoscut faptul că prezentul aviz devine nul, iar solicitantul va suporta sancţiunile
prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare.

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

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

DIRECTOR Ę](ECUTIV,

Sinzonu-MaPÓ4A

:
ľ Jjjocnzit

‘ ExpeíLŞ)CFístina ENACHE

R 1( 20)
Red EC. /3 ex. — 0708.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1679898/11074/3; 1745137/5576
14. AU& 2O

CĂTRE
s.c S.R.L

Str. nr. ‚ Iai

(Modernizare sistem rutier pe strada Mamaia
i organizare de antier, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B eu nr. 1679898/13.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11074/3/13.11.2018, completată prin documentaţia,

O înregistrată ia P.M.B eu nr. 1745137/11.06.2019 i b Direcţia de Mediu cu nr.
5576/12.06.2019 prin care solicitaţi aviz de specialitate privind executarea luerării
“Modernizare sistern rutier pe strada Mamaia i organizare de antier", în
conformitate cu C.U. nr. din ‚ vă comunicăm
următoarele:

1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Memoriu de prezentare proiect “Modemizare sistem rutier pe strada Mamaia

i organizare de antieť'
- Actul de reglementare emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia

Mediului Bucureti nr.
- Aviz Administraţia Domeniului Public Sector 1 nr.
- Aviz Direcţia Generală de Poliţie a Munieipiului Bucureti nr. din

10. 12.2 18
- Aviz de prineipiu Studiu de Fezabilitate emis de către Compania Naţională

O
Căi Ferate CFR S.A. nr.

- Aviz favorabil ŁUXTEN nr.
- Aviz de arnplasament favorabil emis de către e-distribuţie Muntenia nr.

- Aviz APA NOVA nr.
- Aviz R.A.D.E.T. nr.
- Aviz TELEKOM nr. din
- Aviz de traseu Netcity seria ..

(

- Aviz DISTRIGAZ SUD ROMANIA nr.
- C.U. nr. din
2) a verificării în teren în data de 10.12.2018, preeum i a reverificărilor

efeetuate după completarea doeurnentaţiei din data de 06.08.2019, pentru verificarea
limitelor de proieet
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3) în conforrnitate eu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea

si administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, modiflcări]e

i comptetările ulterioare si potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe tedtoriul Municipiului Bucureti, avizăm
favorabil executarea lucrărilor de modernizare a sistemului rutier pe strada Mamaia,

sector 1.
Menţionăm că pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului (pe limita

proprietăţilor private Iatura dinspre partea carosabilă) constructorul va lua măsuri de

protejare a materialului dendrologic, La aducerea terenului la “cota 0" pentru

formarea tramei stradale nu se vor secţiona sistemele radiculare ale arborilor de pe
proprietăţile limitrofe proiectului, iar Ia manevrarea utilajelor nu se vor afecta
ramurile coronamentelor exemplarelor, în caz contrar constructorul va fi sancţionat în
conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

Totodată, vă facem cunoscut că, în situaţiile în care nu se pot respecta
distanţele de minimum 2m faţă de trunchiurile arborilor i situaţia impune solicitarea
de emitere a avizului de specialitate privind defriarea arborilor cu sistemele
radiculare afectate, constructorul, cu acordul scris al proprietarilor terenurilor pe care
se află arborii, are obligaţia revizuirii prezentului aviz, cu detalierea problemei
întâmpinate punctual, în termenul cel mai scurt posibiL pentru a preîntâmpina
producerea de evenimente cu urmări nedorite.

Pe perioada execuţiei lucrărilor constructorul are obligaţia de a lua măsuri
pentru evitarea disconfortul creat prin producerea de praf ş zgomot, Fiind obligat să
respecte normele, standardele ş Iegislaţia privind protecţia rnediului în vigoare
(STAS 12574/1987, STAS 10009/1988, HG 1756/2006), va asigura măsuri specifice
care să împiedice producerea de emisii senmificative de pulberi la manipulare,
depozitare i transportul materialelor de construcţii sub fonTlă de praf.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile menţionate în actele sus
enumerate, acte care au stat la baza instrumentării dosarului, iar în situaţia, în care,
acestea sunt neconforme cu datele/docurnentele transmise sau sunt încălcate/
nerespectate vă facem cunoscut faptul că prezentul aviz devine nul, iar solicitantul va
suporta sancţiunile prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marianq POPA

Ćjocn;it
\\j : -

- Expej Cristina ENACHE

/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

4, ĄĄ 7fl

CĂTRE
S.C S.R.L.

Str. nr. ‚ 1ai -

-

(Modernizare sistem rutier pe strada Drumul Gării
i organizare de antier, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B eu nr. 1679898/13.11.2018 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 11074/4/13.11.2018, completată prin documentaţia,
înregistrată la P.M.B cu nr. 1745138/11.06.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
5575/12.06.2019 prin eare solieitaţi aviz de specialitate privind executarea lucrării
“Modernizare sistem rutier pe strada Drunrnl Gării i organizare de antier rr, în
conformitate cu C.U. nr. din 16.07.2018, vă comunicăm
următoarele:

1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
- Memoriu de prezentare proiect “Modernizare sistem rutier pe strada Drurnul

Gării i organizare de antier"
- Actul de reglementare emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia

Mediului Bucuresti nr.
- Aviz Administraţia Domeniului Publie Sector 1 nr.
- Aviz Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureti nr. din

10. 12 .2 18
- Aviz de principiu Studiu de Fezabilitate emis de către Compania Naţională

Căi Ferate CFR S.A. nr.
- Aviz S.T.B. nr.
- Aviz favorabil LUXTEN nr.
- Aviz de amplasament favorabil emis de către e-distribuţie Muntenia nr.

- Aviz APA NOVA nr.
- AvizR.A.D.E.T. nr.
- Aviz TELEKOM nr. din
- Aviz de traseu Netcity seria
- Aviz DISTRIGAZ SUD ROMANJA nr.
-C.U.nr. din

Nr. 1679898/11074/4; 1745138/5575
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2) a verificărü în teren în data de 10.12.2018, precurn i a reverificărilor

efectuate pe teren după completarea documentaţiei din data de 06.08.2019, pentru

verificarea limitelor de proiect
3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea

şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, modificările

i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea

Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teńtoriul Municipiului Bucureti, avizăm

favorabil executarea lucrărilor de modernizare a sistemułui mtier pe strada Drumul

Gării, sector 1.
Menţionăm că pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului (pe limita

proprietăţilor private Iatura dinspre partea carosabilă) constructorul va lua măsuri de

protejare a mateńalului dendrologic, La aducerea terenului la “cota pentru

formarea tramei stradale nu se vor secţiona sistemele radiculare a]e arborilor de pe

proprietăţile limitrofe proiectului, iar ĺa manevrarea utilajelor nu se vor afecta

ramurile coronamentelor exemplarelor, în caz contrar constructoruł va fi sancţionat în
confonriitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

Totodată, vă facem cunoscut că, în situaţiite în care nu se pot respecta
distanţele de minimum 2m faţă de truncbiuri]e arborilor i situaţia impune solicitarea
de emitere a avizului de specialitate privind defriarea arborilor cu sistemele
radiculare afectate, constructorul, cu acordul scris al proprietarilor terenurilor pe care
se află arborii, are obligaţia revizuirii prezentului aviz, cu detalierea problemei
întâmpinate punctuai, în termenui cei mai scurt posibii, pentru a preîntâmpina

producerea de evenimente cu urmări nedorite.
Pe perioada execuţiei lucrărilor constructorul are obligaţia de a lua măsuri

pentru evitarea disconfortul creat prin producerea de praf i zgomot, fiind obligat să
respecte normele, standardele i legislaţia privind protecţia mediului în vigoare
(STAS 12574/1987, STAS 10009/1988, HG 1756/2006), va asigura măsuri specifice
care să împiedice producerea de emisii seirmificative de pulberi la manipulare,
depozitare i transportul materialelor de construcţii sub formă de praf.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile menţionate în actele sus

enumerate, acte care au stat la baza instrumentării dosarului, iar în situaţia, în care,

acestea sunt neconforrne cu datele/docurnentele transmise sau sunt încălcate/
nerespectate vă facem cunoscut faptu] că prezentul aviz devine nul, iar solicitantul va
suporta sancţiunile prevăzute în iegisiaţia de mediu în vigoare.

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

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

DIRECTOĘ?ĘXECUTIV,
Simona-Mariaha POPA

f(ţ ni2Wjtĺ1c IniciniI
% DtŞ r / Experk-Hsüna ENACHE
t Ę f 20.9
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

S tr.
s.c

7 Ę, AUÇ 1Ü

CĂTRE

nr. ‚ 1ai
S.R.L.

r
I ‚t—.

Nr. 1679898/11074/5; 1745133/5578

(Modernizare sistem rutier pe strada Poiana Ursului
i organizare de antier, sector 1)

Referitor la adresa dvs., mnregistrată la P.M.B cu nr. 1679898/13.11.2018 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11074/5/13.11.2018, completată prin documentaţia,
înregistrată la P.M.B cu nr. 1745133/11.06.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
5578/12.06.2019 prin care solicitaţi aviz de specialitate privind executarea lucrării
“Modernizare sistern rutier pe strada Poiana Ursuĺui i organizare de antier", în
conformitate cu C.U. nr. din ‚ vă comunicăm
următoarele

1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Memoriu de prezentare a proiectului “Modernizare sistem rutier i

organizare de antier pe str. Poiana Ursului"
- Actul de reglementare emis de către Agenţia Regionată pentru Protecţia

Mediuiui Bucuresti nr.
- Aviz Administraţia Domeniului Public Sector 1 nr.
- Aviz Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bueureti nr. din

- Aviz Cornpania Naţională Căi Ferate CFR S.A. nr.
- Aviz S.T.B. nr.
- Aviz favorabil LUXTEN nr.
- Aviz e-distribuţie Muntenia nr.
- Aviz APA NOVA nr.
- Aviz R.A.D.E.T. nr.
- Aviz TELEKOM nr. din
- Aviz de traseu Netcity seria
- Aviz DISTRIGAZ SUD ROMANIA nr.
- C.U. nr. din
2) a veriücăńi în teren în data de 10.12.2018, precum i a reverificärilor

efectuate după depunerea documentaţiei din data de 06.08.2019, pentru verificarea
limitelor de proiect

3) în conformitate eu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
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republicată, modificările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009

privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului

Bucureti, avizăm favorabil executarea lucrărilor de modernizare a sistemului

rutier pe strada Poiana Ursului, sector 1.
Menţionărn că pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului (pe limita

proprietăţilor private latura dinspre partea carosabilă) constwctorul va lua măsuri de

protejare a materialului dendrologic, La aducerea terenului la “cota 0" pentru

formarea tramei stradale nu se vor secţiona sistemele radiculare ale arborilor de pe

proprietăţile Iimitrofe proiectului, iar la manevrarea utilajelor nu se vor afecta

ramurile coronamentelor exemplarelor, în caz contrar constrnctorul va fi sancţionat

în conforrnitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

Totodată, vă facem cunoscut că, în cazul în care nu se pot respecta distanţele

de minimum 2m faţă de trunchiurile arborilor i situaţia impune solicitarea de

emitere a avizului de specialitate privind defriarea arborilor cu sistemele radiculare

afectate, constructorul, cu acordul scris al proprietarilor terenurilor pe care se află

arborü, are obligaţia revizuirii prezentului aviz, cu detalierea problemei întâmpinate

punctual, în termenul cel mai scurt posibil, pentru a preîntâmpina producerea de

evenimente cu urmări nedorite.
Pe perioada execuţiei lucrăritor constructorul are obligaţia de a lua măsuri

pentru evitarea disconfortul creat prin producerea de prafi zgomot, fiind obligat să

respecte normele, standardele i legislaţia privind protecţia mediului în vigoare

(STAS 12574/1987, STAS 10009/1988, HG 1756/2006), va asigura măsuri

speciflce care să împiedice producerea de einisii semniflcative de pulberi la

manipulare, depozitare i transportul materialelor de construcţii sub fonîiă de praĽ

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile menţionate în actele sus

enumerate, acte care au stat la baza instrnmentării dosarului, iar în situaţia, în care,

acestea sunt neconforme cu datele/documentele transmise sau sunt încălcate/

nerespectate vă facem cunoscut faptul că prezentul aviz devine nul, iar solicitantul

va suporta sancţiunile prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută luerări de defrişare sau de

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sinwna-Maripna POPA

-

űŁ ątt1 ExpeífŞ.-&istina ENACHE
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Red EC. /4 ex. — 07.082019 prtzentől aWz a fosI poslat pe siíe-uI PMB

tiitp: www.pnih roi,istiInt,iiprirnari.ţd,reciíí;dircctia_mediwa ‚earberi_,n_coiisuItarea izcarbori_incoiistillare píip pc data de



ir! PRIMARIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1730625/3404, 7344.2/ 20. AUE 2019

CĂTRE,
SC DOMUS MEX S.R.L.

os. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2

(str. Muzeul Zrnnbqccjan, nr. 15, sector 1)

Referitor Ia solicitarca dvs., înregistrată la P.M.B cu nr 1730625/22.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3404/23.04.2019, completată cu docurnente prin adresa înregistrată Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7344/24.07.2019 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind intcrvenţia (toa[etare / defńare) pentru arbońi situaţi pe ampĺasamenml viitoarei
construcţii care urmează să se edifice în str. Mnzeul Zarnbacciai,, nr. 15, sector 1. conform
Autońzaţiei de construire din 23.03.2019 emisă de Primăria Municipiului
Bucureti şi la alţi arbori situaţi pe proprietate, vă comunicăm că:

• In urma analizăńi documentele existente la dosar:
- cerere
- Ceniflcat de Urbanism -‘ „ ‚ -

- j I 8. emis de Primăria Municipiului
Bucureti, cu Planurile anexă 1 :uu, j

- Clasarea Notiflcăńi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti i - -

- Aviz Conisia Tehnică de Circulaţie -
. cu planurile anexă

- Aviz Brigada Rutieră —Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului a Bucureti, nr.o 1
- Avizul - - - .2018- emis de Ministerul Cultuńi i Identităţii Naţionale- privind

Desfiinţarea construcţiilor existente- str. Muzeul Zambaccian,. Nr. 15, sector 1
- Avizul n - emis de Ministerul Cultuńi i Identităţii Naţionale- privind

Constmire imobil cu regim de înălţime E'fP+2E+etajele 3-4 retrase, cu funcţiune locuire;
refacerea împrejmuirii şi organizarea de execuţie în incintă cu planele aiexă

- Autorizaţia de desftinţarc -

2. privind Iucrările: Executarea
lucrărilor de desflinţare construcţii corp Cl-locuinţă S+P+IE+M; C2-garaje parter; 0-
locuiţă S+P.

- Autorizaţia de Construire •. pentru: Executarea lucrărilor de
constmire pentru constmire unui imobil cu 8 apartamente cu funcţiunea locuire colectivă
cu regim de inălţime S+P+2E+etajele 3-4 retrase, instalaţii exteńoare aferente refacere
împrcjmuire teren i organizarea execuţiei în incintă.

- contract de vânzare cu Incheiere de Autentiflcare
- Cei-tiflcat de atestare tiscală pentru persoane juridice privind impozitele ş taxele locale i

alte venituri datorate bugetului local,

o. 0...;,-. .- A7 ‘ .-‚.ř.I flçrrllq cnrłnr Ç fli'r'trnqh Prinni



• Si a verificării în teren în data de 25.072019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglernentarea i adrninistrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completăńle ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Nomiele de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti avizăm
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
str. Mnzeul Zarnbaccian, 11ľ. 15- cnrte irnobfl:
Spaţhd verde spate curte:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) D25 cm. H=l0 m, situat La 0,5 m de gardul
propńetăţii,

biotogic.

verde dinspre str.
- I ex. AiLanthus
- 1 ex. Abies sp.
- 2 ex. Aesculus

Co!. Consta,,ti,, Blareniberg:
sp. (ťals oţetar) D=2Ocm. 1-1=6 -8 n

(brad). D= 10-12 crn. h 5m.
sp. (castan). D= 20 cm. H=6- 7 m

Đr%. t

- l ex. Celtjs sp. (sâmbovină% D=2Ocm. H6-7m
Spaţiul verđe dinspre str. ťJoL Constantin Blareinberg:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină), D20cm. H6 m.
- 1 ex. Aesculus sp. (castan), D= 25 cm. H 7 m,
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină). D=2 x 2Ocm. H= 8 m.
- 1 ex. Abies sp. (brad), D= lOcm. H= 5 m,
- l ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) D20 cm, H8 m,
- l ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) D=18 cm. H5-6 m,
- l ex. Ailanthus sp. (fals oţetar)-bitulpinal. D=2x 15 cm. H6-7 m

Spaţinl verdefaţă clădire:
- Iex. Acer negungo. D 35 cm. 1-1= 8rn.
- l ex. Aesculus sp. (castan). D 20 crn. H= 7 -8 m.
- l ex. Ulmus sp. (ulm). D 15-18 cm. 1-1=5 m.

Spafiul verde dinspre str. Nicolae costi,zescu:
- 6 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) D15-18 cm. H=6 n
- I ex. Celtis sp. (sâmbovină). D=12-I5 cm. H=4 m.
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) —multitutpinal. D5x 10 cm, H8 n
- l ex. Carpinus sp. (carpen), D= 20 crn, h= 6m. cu scorbură pe twnchi, aflat în declin

- 2 ex. Prunus sp. (corcodus)m D= 18-20 cm% F1 5-6 m, crescuti la 0,5 n de gurdul
propňetăţii. cu coronamentul extins spre stradă.

- l ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpina] D=2x 20 cm, H=I0-12 m,
- 1 ex. Prunus avium (cireş), D= 35 cm. H= 8-IOm,
- I ex. Ulmus sp.(ulm), D= 55-65 cm, H 12-14 m,

Zona rampă garaj:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) D=18- 20 cm, H=4-5 m,

Toaletare:
Spaţinl

Spafinl verde fafă clădire:
- l ex. Ai]anthus sp. (fals oţetar) bitulpinal D=2x 15-18 cm. H6 m,
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar), D=20 cm. H=6-7 m.
- l ex. Aesculus sp. (castan). D= 1 8 cm. H= 4-5 m.
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar), 0=18-20 cm, H=6-7 m
- 1 ex. Ailantltus sp. (fals oţetar) bitulpinal D2x 18-20 cm. H=6 -7 n

- l ex. Aesculus sp. (castan), D= 30 cm. H= 6-7 m.
Pentru toate exemplare avizate spre toaletare se vor aplica următoarele lucrări: eliminarea

ramurilor uscate şi rupte, reducerea cu 1-1.5 m a ramurilor care depăşesc (spre strad)
proprietatea, pentru facilitarea circulaţiei pietonale, aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentului. eliminarea plantelor de Hedera helix i Parthenoccisus sp, care au invadat arborii.

Bd. Reoina Ehsabeta nr 47 aid r,çtI flSflfll3 çpiinr S Riinjwpçti Rnmni



Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului de drept al terenului, unde se
găsesc arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a aceidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeńene.

Defrişarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite în orice perioadă a anului.

Toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureti, în perioada
de repaus vegetativ a arbońlor (toamnaí primăvara), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (eu excepţia eliminărü ramurilor uscate i frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), In timpul execuţie lucrărilor de construire, organizare de antier ş împrejmuire
aveţi obligaţia protejărü arborilor aflaţi pe proprietate pentru care nu s-a avizat defriarea.

Precizăm că executantul lucrărilor este răspunzător de siguranţa bunurilor ş a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăńlor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a lucrăńlor, în caz contrar aplieându-se saneţiuni eonform art.
6. pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea celor 28 ex. arbori avizaţi spre defriare, aveţi obligaţia plantăńi a 168 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului 20-28cm i înălţime în funcţie de specie în
perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 — primăvara anului 2021, respectănd
prevederile Angajamentului de plantare nr. 3404, 7344A/07.08.2019 i a Protocolului de

plantare în compensare nr. 13295/19.08.2019, încheiat eu Administraţia Domeniului Public

ş Dezvoltare Urbană Sector 6 i înregistrat la Direcţia de Mcdiu — PMB cu nr.
8208/19.03.2019.

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 eadrul P.M.B, în vederea veńfîcării în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelai act
normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul privind exccuţia Iucrărilor emis
de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor

Istorice cu completările i modificările ulterioare, având in vedere că proprictatea este
situată în Zona protejată nr.53 — zona Monard.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 15 ex.
Defr4are - 28 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sinwna-Mariai a POPA

!RECŢ,,. hiíocmii,K Experž, Siţ7EJCU

Red: S.M.14 e./2O.O8.2Ol9 — prezentul aviz a fos( poslaL pe siIe- ul PMB.
http://wnv.pmh.ro/ínstitutii/primari&dírectii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arbori in consultare.php, pe daIa de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 82201

CĂTRE
MUNICIPIUL BUCUREŞTI

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

e-mail: ornceaspmb.ro

(Piaţa Unirii - artere perimetrale, sectoarele 3 i 4)

c
Referitor Ia adresa dvs. nr. 24855/19.08.2019, înregistrată la P.M.B - Direcţia de Mediu cu

nr. 8220/19.08.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de defriare a trei arbori
situaţi pe domeniul public, în zona adiacentă staţiei STB “Piaţa Unirii 1", unde potrivit Autorizaţiei
de Construire nr. — - / din 12.08.2019, se autońzează executarea lucrărilor de construire
pentru “Modiflcări geometrice ale arterelor perimetrale Pieţei Unirii în scopul cre$erii capacităţii
de circulaţie generală i creărü de benzi dedicate transportului public de suprafaţă", vă comunicăm
următoarele:

1 )În urma analizării documentelor existente la dosar:

DOCUMENTAŢIA DEPUSĂ DE PETENT:

- Cerere
-Certiflcat de Urbanism nr. /1722873 din 28.03.2019 + planurile anexă vizate

spre spre neschimbare
-Autorizaţie de Construire nr. 1761618/ din 12.08.2019 + planurile anexă vizate

cD spre spre neschimbarc
-Clasarea Notificării nr. 29.07.2019 - emisă de Agcnţia pentru Protecţia

Mediului Bucuresti
-Aviz Bńgada Rutieră nr. 31.07.2019 + planuri anexă vizate spre

neschimbare
-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr. 03.04.2019 + planuri anexă vizate

spre neschimbare
-Aviz Primar Sector 4 nr. . /26.07.2019

-Aviz Primar Sector 3 nr. 30.07.2019

-Plan cu marcarea arborilor în teren pentru care se solicită defriarea

-Memoriu telmic

-Epertiză tehnică privind reorganizarea circulaţiei în Piaţa Unirii

2) a veńficării în teren 19.08.2019

Bd. Reqina Oisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sedor 5, BucureşU, România



3) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti. avizăm

Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbori situaţi pe domeniul public, în zona adiacentă staţiei STB “Piaţa Unirii 1":

-1 ex. Tilia sp. (tei) O 20 cm, h 6m — uscat 100%;

-lex. Tilia sp. (tei) O 40 cm. h 8m — uscat 80%;

-lex. Quercus sp. (stejar) O 50 cm, h lOm:
Lucrările avizate se vor executa prin grija Administraţia Străzilor Bucure$i, evacuăndu-se

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

deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că Administraţia Străzilor Bucureşti. cste răspunzătoare de supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor. siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în compensarea arborilor avizaţi pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de 1,3m de i

bază i înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în füncţie de specie, în prima
perioadă optimă de Ia obţinerea avizului. toamna anului 2019, în Parcul Piaţa Unirii i
înfiinţarea/amenajarea unei suprafeţe noi de spaţiu verde de lO2mp în zona adiacentă
lucrărilor.

La §nalizarea lucrărilor de plantare, conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009. aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din ace1ai act
normativ.

Pentru orice modificare apărută în executarea Iucrărilor ce poate afecta vegetaţia. ulterior
emiterii avizului, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de a începe execuţia lucrăňlor.

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

Dejiisare -3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonaMqiana POPA
:aVI

:r n)3 L
i

7! Jntocmit:

Exp. Simona PPESCU

7

Red: SP., V.PJ4 exflo.08.20192019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB (
http://w.mb.roÍinstitutii/pdmaha/directiűdirectia medjufavjze arbori in consultare/avize arborË in consultare.php pe data de k
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27. ÁU& 2019

CĂTRE
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOL TARE D URABILĂ B UCUREŞTI

Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, biroul 18, Sectorul 1

(Obiect 11. Nod A vionuĺui — Închidere Inel Median, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 5189/03.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1751997/03.07.2019 si la Direcţia de Mediu cu nr. 6586/04.07.2019 prin care solicitaţi
aviz de specialitate privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul “ Nod
Avjo,ujluj — Inchidere IneI Medjan “, în conformitate cu C.U. nr. 885/RJ/1674975 din
28.11.2018, vă comunicăm următoarele:

1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
- Mernoriu de prezentare Revizuire Studiu de Fezabilitate “Obiect II Nod

Avionului — hzchidere Inel Median"
- Actul de reglementare emis de către Agenţia Naţională pentru Protecţia

Mediului Bucuresti nr.
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureti nr. 186/23.04.2019

privind declansarea procedurilor de expropriere pentru imobile!e proprietate privată
situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Obiect 1]. Nod Avionu/ui —

Jnchżdere ine/ ‚nedian" în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru
realizarea proiecmlui realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare,
iluminat public, precum i a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă — Etapa 11

- C.U. nr.
2) a verificărü în teren în data de 13.08.2019, pentru verificarea limitelor de

proiect i inventarierea materialului dendrologic situat pe traseuf proiectului
3) în conformitate cu prevederile d[n Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, modificările i
completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm favorabil pentru
elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul Obiect 11. Nod Avionului —

Inchidere IneI Median.
Menţionăm că pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului (pe limita

proprietăi1or private Iatura dreaptă a părţii carosabile a str. Avionului, intrarea dinspre
B-dul Alexandru erbănescu) proiectaritul/constructorul va lua Iegămra cu Direcţia de
Utilităţi Publice din cadrul P.M.B. pentru corelarea prezentului proiect cu realizarea
lucrării “Ansamblu ANL Henri Coaridă. Viabilizare drumuri interioare, sistematizare
verticală i utilităţi apă-canal, iluminat public LOT 1, sector 1, pentru care Direcţia de
Mediu a emis avizul cu nr. 2032, 5523, 6186, 9544/ 5966,9110,9972,11250/02.10.2017

Nr. 1751997/6586

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poaI 050013, sector 5, Bucureşt, Románia IstIII



De asemenea, se va lua în calcu) ca ia faza de execuţie a lucrărilor, după obţinerea

Autorizaţiei de Construire să se obţină avizului de specialitate privind defriarea

exemplarelor:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O lOcm, h 5-6m;
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) o lOcm, h 6m;
- I ex. bitulpinal Malus domestica (măr) O 10-lScm, h 7-8m;
- 6 ex. Quercus rubra (stejar) O 45cm, h l 2rn;
- I ex. Populus canadensis (ptop) C 7Ocm. h 14rn;
- I ex. multitulpinal Ailanthus altissima (fals oţetar) O 2Ocm, h 12m. Arborü sunt

siwaţi în aliniamentul str. Avionului, partea dreaptă acces dinspre B-dul Alexandru

erbănescu, între partea carosabilă i limita parcării.
Pe perioada execuţiei lucrărilor constructorul are obligaţia de a lua măsuri pentru

evitarea disconfoitul creat prin producerea de praf i zgomot, fiind obligat să respecte

normele, standardele i legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS

12574/1987, STAS 10009/1988, HG 1756/2006), va asigura rnăsuri specifice care să

împiedice producerea de emisü semnificative de pulberi la manipulare, depozitare i

transportul materialelor de construcţii sub formă de praf.
Se vor respecta cu stricteţe toate prevederite rnenţionate în actele de reglementare

si avizele entităţilor care au stat la baza demarării proiectului, iar în situatia, în care,

acestea sunt neconforme cu datele/documentele transmise sau sunt încălcate/

nerespectate vă facem cunoscut faptul că prezenml aviz devine nul, iar solicitantul va

suporta sancţiunile prevăzute în legislaţia de rnediu în vigoare.
Preçizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare.
Prezentul aviz are termen de vałabilitate 2 ani de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Si1;wnu-&ytr;nu POPA

Expeflcf4ristina ENA CHE

Red E.C. ‘1 e. — 21.08.2019 prezcnltil a1ža ľest poslal pe siĹe-ul PKIB 22. AUG. 2019
hiIp.' iw--w.pnlb.ro!insLitutii;pr]maríwdireelii;direeIia_rnedItLavie_arbnri_in_ennsLIhare. uvize_arborijn_consąillare.php

. pe dnm de

ILACA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1702445. 1fl8219. 1738043, 1750922/1/518, 1935,4585,6492/ jt

CĂÎRE,
S.C. 1N-SPEKT SRL prin

B-dul iancu de Hunedoara nr.54 Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1702445/28.01.2019 şi ia

O Direcţia de Mediu cu nr. 518/29.01.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate conform Certificatului de Urbanism nr. în scopui
Construire imobil Iocuinţe colective 2S±P±4E+Et. 5 retras duplex, împrejmuire, amenajare
teren si organizare de execuţie cu păstrarea avizelor obţinute pentru soluţia cu n2
subsoluri, pe terenul din str. intrarea Chefalului nr. 1OA-10B", Ia completările dvs.
înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1718219/13.03.2019, 1738043/20.05.2019,
1750922/01.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1935/14.03.2019, 4585/21.05.2019,
6492/02.07.2019, vă comunicăm:

1 )ĺn urma analizării documentelor existente Ia dosar:

DOCUMENTAŢIA DEPUSĂ DE PETENT:
- Cerere
- Extras de Carte Funciară pentru Infornare nr.
-Certificat de Urbanism nr. dtn i panuriie anexă
-Contract de Vânzare cu Tncheiere de Autentificare nr

O -Contract de Vânzare cu Încheiere de Autentificare nr.
-Clasarea Notificării nr.

-

-Act de AI]pire cu Încheiere de Autentificare nr
-HCLS2 nr.
Raport de Informare si Consultare a Publicului privind aprobarea PUD

Intrarea Chefalului nr. 10 A-1OB
Aviznr1 -

-Acord Brigada de PoIiţie Rutieră nr. anul
anexat

-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr. 1
-

cu planul anexat
-Memoriu Arhitectură
PIan de situaţie cu marcarea arborilor ce urmează a fi defriaţi
Certiflcat de Urbanism nr. dir .i planurile anexate

Bd. Rena Disabeta nr. 41 cod DostaI 050013 sedor5. Buajresli Románia IŚk% I



2) a verificării în teren din data de 20. 02.2019 respectiv 26.06.2019

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:

Teren-lntrarea Chefalului nr. 1OA-1OB
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţa) O 20-30 cm, h 8-9m, din care lex.bitulpinal

Lucrăhle avizate se vor executa prin gra administratoruluiíproprietarului Iegal al

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

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi

a reţelelor aeriene şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304i2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, 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 circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiuiui
minimum 7cm) ęi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima
perioadă optimă,de Ia obţinerea avizului, toamna anului 2020, primăvara anului 2021, pe
terenul proprietatea dvs., din Intrarea Chefalului nr. 1OA-1OB, sector 1, potrivit

Angajamentului de Plantare nr. 518, 1935, 4585, 6492/N22.08.2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr.

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

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

Defrişare -3 ex. abod

Director Executiv,
Simona-Maria -..QPA

‘ L

n ocm
JExpert Pricopi Anioara

4ex./22.08.201 9

2 & AU& ?O

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMS
hĺtp://pmb.roIinstitutiiIphmaria]directiiIdirectia mediuiavize arboh in consultar&avize aWD[i in consultare.ohp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. AU&2Q19

CĂTRE,
Dom n uI

Str. i nr. ;‚ ‘ - .‚ ap. • Sector ‚ Bucure$i
e-mail

______________

( str. Visarion nr. 8, sector 1)

ľ

U) + planuriie

tpiansa

4-

aneIe anexă

Nr. 1764305/8168/

c

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr.1764305/14.O8.2019 i łaDirecţia de Mediu cu nr8168/14.O8.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului despeciaiitate de defriare pentru 2 arborš amplasaţi în str. Visarion nr, 8 sector 1,imobil unde conform Autorizaţiei de Construire nr, in seautorizează: executarea Iucrărilor de construire pentru: construirea unui imobił cu 8apađamente cu funcţiunea Iocuire co(ectivă cu regim de înălţime 2S+P+3E+ etajul 4retras, instaaţii interioare aferente, refacere împrejmuire teren i organizarea execuţieiîn incintă, vă comunicăm următoarele:

1)Tn urma analizării documentelor existente Ia dosar:

DOCUMENTAŢIA DEPUSĂ DE PETENT:
Cerere

- Poze
Contract de Vânzare cu ĺncheiere de Autentificare nr.
-Certificat de Urbanism nr . _. . .

anexă vizate spre neschimbare
-Clasarea Notificării nr
—Acord Brigada de Poliţie Rutieră nr.

anexă vizată spre neschimbare
-Aviz Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale nr.

pIaneIe anexă vizate spre neschimbare
-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr.

vizate spre neschimbare
-Autorizaţie de Construire nr
-Memoriu tehnic

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedar 5. Bucumsli Rrwnni2



2) verificărfl în teren din data de 20.082019

3) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrişare şi extragerea rădăcinilor:

Arbori situaţi pe amplasamentul vfltoarei construcţii

- 2 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) 030-4Ocm, h 14m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se

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

măsuri de prevenire a accśdentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor

aeriene.
Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de

execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arboriior avizaţi

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18 ex.

arbori tineri cu balot de pământ circumferinta trunchiului de 20-2Bcm măsurată Ia

înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei

în funcţie de specie, în prima perioadă optimă de la obţinerea avizului, potrivit

Protocolului de Plantare încheiat cu ADP sector 1, nr.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

arŁ4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil

însoţit de avizui Ministerului Culturii, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor

lstorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare -2 ex.

POPA

Întocrnit: Expcrt Vasilica PLEŞUŚAA\

2& AUŐ ?D19

Red: V.P:. ţ4ex. — 2606.2019 pmzentu( aviz a fůst postať pe site-u/ PMB

htip:i/wpmb.roIinstitutjLĺprjmaria/djrecţjjjdirectja mediuĺavize arbori in consultareĺavize arbori in consultare.php, pe data de

Direetor Exccutiv,

-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Domnul

3500, 6065

CĂTRE

et. ap. SE

(Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 9H, seetor 1)

3ucureti

Nr. 1719999L1731551, 1748290/2120,

Str'

Spre ştiinţă
Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr 4 Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1719999/19.03.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 2120120.03.2019, prin care soticitaţi permiterea accesului carosabil în imobilul
proprietate privată din Şos. Bucureşti-Târgovite nr. 9H, sector 1, unde au loc executarea lucrărilor
de construire pentru locuinţă şi împrejmuire: locuinţă unifamilială va avea regim de mnătţime S
partial+P+IE+nod, cu instalaţiile interioare aferente, conform Autorizaţie de Construire nr.

cu completările înregistrate ta P.M..B cu nr. 1731551/24.04.2019,
1748290/21.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.3500125.04.2019, 6065/24.06.2019, vă
comunicăm următoarele:

1. Având în vedere documentele depuse la dosar
-Cerere
-Clasarea Notificăńi nr misă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
-Contract de Donaţie cu Incheiere de Autentiflcare nr. I

- Autorizaţie de Construire nri
- Extras de Carte Funciară nr.
-Aviz Comisia Tehnică de Circutaţie nr.
-Avizul Arhitectului Şefnr. 2
-Plană aferentă PUD
-Aviz de Urbanism nr.
-HCLSI nr. Ftabel anexă
-HCGMB nr.
-Decizia Etapei de ĺncadrare a PUZ nr.
-Punct de vedere nr. 1
-Protocol de Plantare nr.

2) a veńuicăritor efectuate în teren în data de 16.04.2019

Rd Ppnin FIiçIwř nr 47 nyl ‚y'çtI flSflfll 3 spqnr 5 B,nirns Rnmănia

cu planul anexă;

plană anexă

:rnis de Agenţia pentru Protecţia Mediului
încheiat cu ADPS 1



3) a analizărü documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului —

CGMB din 26.06.2019 i a rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Nonne]e de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Aliniamentu) slrăzii oseaua Bucureti -Târgovite, în dreptu] imobilului 914

i ex. Platanus sp.(platan) O 20 cm. h 8m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului nr. 9H din os.
Bucureti-Târgovite, cu personal specia[izat/ autorizat, în prezenţa unui reprezentant al
administratorului legal al terenului(ADPS 1), care va prelua materialul lemnos rezultat. 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 proprietarul legal al imobilului nr. 9H din os. Bucureti -Tárgovite. este
răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului.
respectarea telmologiei de execuţie a tăierilor. siguranţa bunurilor şi a persoane]or în zona
operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conforrn art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în compensarea arborelui avizat pentru
defdşare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de Im de la bază
şi înăLţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie în toamna anului
2019, în aliniamentul din str. Atena, potrivit Protocolului de Plantare nr. 53/09.06.2019, încheiat cu
ADP sector 1.

Totodată, având în vedere prevederile Autorizaţiei de Construire
nr. însoţită de planul anexă vizat spre neschimbare, H.C.L.S.1 nr.

Avizul Arhitectului Şef nr. - cu planşa anexă vizată spre
neschimbare, Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie nr. m plana anexă
vizată spre neschimbare, documente în care accesul pe proprietatea din Sos Bucureti-Târgovi$e
nr. 9H este prevăzut prin os. Bucureü —Târgovite, în dreptul imobilului 914. prin drumul de
servitute, ceea ce implică desfiinţarea unei suprafeţe de spaţiu verde de 7.2mp, aveţi obligaţia
amcnajării unei noi suprafeţe de spa(iu verde de 7.2mp în os. Bucurcşti-Târgovite, potrivit
Protocolului de Plantare nr. 53/09.06.2019. încheiat cu ADP sector 1, urmând ca la finalizarea
lucrărilor de amenajare a suprafeţei de spaţiu verde să anunţaţi Direcţia de Mediu, in vederea
veriflcădi în teren a amenajării suprafeţei de spaţiu verde.

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

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

DIRECTOR KE Iv
Simona a,iana A
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Red: VP/5 exfl9.08.2O19.2019
prezentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB
hltpi/www,pmb.ro/jnstitutłUprimaria/directii/directia mediu/avizę arbpń ín cpnsuitare/avize arbori n consultare.pho, pe data de

intocmit:
Exp. VasiIica PLEU

Bd. Reajna Eţisabeta nr. 47. cod oostal 050013. sector 5. Bucurest. Romšna
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1744245, 1756585/ 5483, 7199/ 17. SEP 2019

CĂTRE,
MINISTERUL TINERETULUI I SPORTULUI

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2, Bucuresti
FEDERATIA ROMÂNĂ DE RUGBY

B-dul Mărăsti nr.18-20, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 1 nr.
9036/05.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1744245/07.06.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.5483/10.06.2019, prin care ne transmite solicitarea dvs. de emitere a
avizului de specialitate de defriare pentru 10 arbori amplasaţi în B-dul Mărăti nr.18-
20, sector 1, imobil unde conform Autorizaţiei de construire nr. din
05.06.2019, se autorizează : executarea Iucrărilor de construire pentru: construire
Stadion Naţional de Rugby,, Arcul de Triumf'( reabilitare construcţii existente,
construire centru de cazare, centru întreţinere sportivi, dotări, tribune -reabilitare i
extindere capacitate, acoperire- copertine), conform Modificare PUZ- B-dul Mărăti nr
18-20, fost nr. 26), sector 1, Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de Triumf' aprobat cu
HCGMB nr. 303 din 31.10.2016, i Ia comptetarea dvs. nr. 5284/12.07.2019,
înregistrată Ia P.M.B cu nr.1756585/18.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.71 99/19.07.2019, vă comunicăm următoarele:

1)În urma analizării documentelor existente Ia dosar:

DOCUMENTATIA DEPUSĂ DE PETENT:
- cerere
-Extras de carte Funciară pentru Informare nr.

c
-Aviz preliminar Ia PUZ —B-dul Mărăeti nr. nr.

-Aviz Direcţia Urbanism nr. antru modificare PUZ —B-dul

Mărăeti nr. 18-20(fost nr. 26)
-Aviz de Oportunitate nr.
-Aviz Ahitect Sef nr. PUZ-B-dul Mărăeti nr. 26
-H.c.G.M.B. nr. ‚ pentru aprobare PUZ—B-dul Mărăti nr 18-

20 (fost nr. 26)
misă de APMB

anexă

-Decizia Etapei de încadrare nr.
-clasarea Notificării nr
-Certificat de Urbanism nr. din U) + planurile

Bd. Regia Babeta nr. 47. cod poşIaIOSOCl3, sed&5, Bucurşti. Romkiia

TeI: 0213055500
http:Jhwň'ą.pnbro



-Certificat de Urbanism nr (CU) + planurile
anexă

-Autorizaţie de Construire nr.
-Acord Brigada de Poliţie Rutieră nr 9 +plansa

anexă
-Aviz Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale nr
-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr pIaneIe anexă
-Memoriu tehnic

2) verificărü în teren din data de 12.07.2019 în urma căreia s-a constatat
necesitatea defrisărh a 23 de arbori (aflaţi pe amprenta la soI a proíectului
construire Stadion NaUonal de Rugby) care împiedică edificarea construcţiei

3) in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbori situaţi pe amplasamentul viitoarei construcţii bază spodivă —B-dul Mără$i nr 18-

20 (fost nr 26)
- 7ex. Aesculus hippocastanum(castan ) 030-4Ocm, h 14m
- 3ex.Ulmus sp. (ulm ) O10-l5cm, h 12m
- Bex. Quercus robur (stejar ) 1 0-1 5cm, h 6-Bm
- 4ex. Fraxinus sp. (frasin)015-2Ocm, h 6-lOm
- lex. Acer sp. (arţar) O2Ocm, h 8m
Lucrările avizate se vor executa prin gra proprietarului /administratorului Iegal ai

terenului pe care se află arborii, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţHlor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarulladministratorul Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona
operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 la
H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciuluř adus mediului, in compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 138 ex.
arbori tineri cu balot đe pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm măsurată Ia
inălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei
În funcţie de specie, în prima perioadă optimă de Ia obţinerea avizului, toamna anului
2019, în aliniamentele din str. Episcop Vulcan, str Andrei aguna i str. Stănilesti, potrivit
Protocolului de Plantare nr. 66/28.08.2019, încheiat cu ADP sector 1.

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

Menţionăm că prezentul aviz este valabil însoţit de avizul Ministerului Culturii i
Identităţii Naţionale întrucât Iocaţia figurează conform reglementările de urbanism • PUZ
Zone Construite Protejate în Zona Protejată nr 74 - AGRONOM)E-COMPLEX SPORT)V
TINERETULUI, Se vor respecta condiţiile cu privire Ia spaţii plantate aa cum sunt stabilite
prin PIanuI Urbanistic Zonal - Centru Sportiv de Excelenţă - Federaţia Română de Rugby,
Bd. Mărăsti nr. 26, sector 1, Bucureti i prin H.CG.M.B 303/2016 privind aprobarea

Bd. Regina EIabeIa nr 47. cod poştal 050013, sectcr5, Bucumştî, Rom%ga
TeI: 021.3055500
htlpihwnv.pmb.ro



documentaţiei de urbanism PIan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) —Modificare P.U.Z. —BulevardulMărăti nr. 18-20 (fost nr. 26), sector 1- Stadśonul NaţonaI de Rugby ‚Arcul de Triumr.Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare- 23 ex. arbori

o

fl

Direetor Execuűv,
Simona-Mariana

intocmit: Expert Vasiliea PLEŞU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1764209, 1768131! 8145, 9838 10432! ia SER 2019

CĂTRE
sPc THETA PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY SRL

Str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, et. 3, Ap. birou E.3.12, sector 2, Bucuresti

SPC ZETA PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY SRL
Str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, et. 3, Ap. birou E.3.02, sector 2, Bucuresti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B eu nr.1764209/14.08.2019 şi la Direeţia de
Mediu eu nr. 8145/14.08.2019, prin eare solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii
situaţi în str. Gara Herăstrău nr. 2, eare împiedieă executarea lucrărilor eonform Autorizaţiei de
Construire nr. -. „ executarea lucrărilor de construire pentru: modijicarea
acceselor ia imobiizd din sfl. uani hťăstrău nr. 2 în scopul punerü în concordanţă a acceseior cu
regiemenlările de sisĺematizare a circulafiei ca urmare a obiectivzdui"Łărgire strada Fabrica de
Giucoză" eu respectarea Certifleatului de Urbanism nr. din 8, prelungit în
eondiţüle Iegii, şi la adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1768131/29.08.2019 şi la Direeţia de
Mediu eu nr.9838/30.08.2019 i la adresa înregistrată Direcţia de mediu cu nr. 10432/12.03.2019,
vă comunicăm următoarele

1. Având în vedere documentele depuse la dosar:
-Cerere
- Autońzaţie de Construire nr. din i planurile anexă vizate spre

neschimbare;
-Certiflcat de Urbanism nr. t" din :u planurile anexă vizate spre

nesehimbare
-Clasarea Notifkăńi nr, emisă de Agenţia pentru Proteeţia Mediului
-Aviz Comisia Tehnică de Cireulaţie nr. in lane anexă
-Aviz Bdgada Rutieră nr. F +planşe anexă
-PUD — Şos, Fabrica de Glucoză nr. 7
- Aviz de Urbanism nr
-HCLS 2 nr.
-Protoeol de Plantare nr.

2) a verińcărilor efeetuate în teren în data de 20.08.2019

3) în conformitate cu I-I.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de proteeţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Munieipiului Bucureşti, avizăm
Dcfrişare şi extragerea rădăcinilor:

Rd Renina Flisabeta nr 47. cod nostal 050013. sedor 5. Bucuíesti. Român I



Aliniamentul străzii Gara Herăstrău nr. 2

-1 ex. Ailantbus altissima(fals oţetar) O 20 cm, h 6

Aliniament/platbandă strada Gara Hcrăstrău nr. 2

-9 ex. Ułmus sp.(ulm) O 15-30 cm. h 10-12m din care 1 ex. bitulpinal

-1 ex. Robinia sp.(salcâm ) O 30 cm. h 12m

-1 ex. Robinia sp.(salcâm )tńtulpinal O 15-20 cm, h 12m

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) O 30 cm, h 16m

Spaţiui verde. lângă imobilul nr. 2, str. Gara Herăstrău

-i ex. Betula pendula (mesteacăn ) O 10 cm, h 6m

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului imobilului nr.2 din str. Gara

Herăstrău. cu personal specializat! autorizat. 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, cu obligaţia predăńi materialului lemnos către administratowl legal al terenu(ui,

respectiv ADPS2.
Precizăm că proprietarul Iegal al imobilului nr. 2 din str. Gara Herăstrău, este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului. respectarea

tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. in compensarea arbońlor avizaţi pentru

defrişare conform H.C.G.MB. nr. 304/2009, avcţi obligaţia plantării ii 84 ex. arbori tineri cu

balot dc pământ cu circumferinţa trunchiuĺui de 20-2Scm, măsurată la înăĺţimea de lm de la bază

şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în hrncţie de specie în toamna anului 2019

şi amenajarea unei suprafeţe de 120 mp, potrivit Protocolului de Plantare nr. 14712/12.09.2019. în

zone deflcitare spaţiilor verzi pe raza Municipiului Bucureti.

La §nałizarea lucrărilor de piantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mcdiu din cadrul P.M.B, în vederea veńflcării în

teren a plantădlor în compensare i a amenajărü suprafeţei de 120 mp de spaţiu verde. Jn 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

Def&4are - 14 ex. arbori

DIREC,ŢÉSŔI(W'EcuTIv
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Red: VP/6 ex./1609.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

htp:/tw,pmb.roĺinstitutWprimaria/directiildirectia mediu/avize arbori in consultare/avíze aWori in consultare.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ią SEP2&9

Către: Compania Municipală — Managementul TratÎcului Bucureti
Str Thomas Masariyk nr. 4, sector 2
E-mail: ouice@cmmtb.ro

Spre ştänţă:
- Administraţia străzflor - Str. Domniţe Ancuţa nr 1, sector 1
- ADP Sector 1 — B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Proiec tare pentru autorizare i proiectare tehnică de execuţie
semnaforizări 101 intersecgi!treceri de pietoni i modernizare (integrare BTMS) 59 de
intersecţii semaforizate i obţinere ceflificate de urbanism, avize conform Ceflificat,
autorizaţii de construire — Calea Griviţei — Bucuretii Noi — Bucure$i Tärgovite, sector
1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs. nr. 3737/05.09.2019, înregistrată Ia P.M.B, cu nr
1770366/05.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10052/06.09.2019, prin care solicitaţi avizul
de specialitate privind executarea Iucrării „Proiectare pentru autońzare i proiectare tehnică de
execuţie semnaforizări 101 intersecţü/treceri de pietoni i modernizare (integrare BTMS) 59 de
intersecţü semaťorizate .şi obţinere certificate de urbanism, avize conform Certiűcat, autoriza ţii
de construire — Calea Griviţei — Bucure$ü Noi — Bucure.ti Târgovite, sector 1, Bucureşti'
conform documentaţiei depusă (C.U. nr. din 06.12.2018, a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării I0.Ob.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, avizul Primarului sector 1, aviz favorabil ADP sect.1 18.08.2019,
avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie nr /24.07.2019, aI Brigăzh Rutiere nr
din 02.08.2019), avizul Ministewlui Culturh i Identităţii Naţionale din 12.08.2019, vä
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o lungime de 12196m, pentru upgradarea sistemului de semaforizare

a integrării Ior în sistem de management de trafic (BTSM) a 19 intersecţii situate pe Calea
Griviţei — Bucure$U Noi — Bucureti Târgovite, sector 1, Bucureşti, astfel:

DIRECTIA
ţţ DE MEÓIU

*1

Nr. 17703661100521

1. Calea Griviţei x B-dul Dacia, PUZ .Zone protejate “zona 2 Griviţei, aprobat
cu HCGMB nr. 27912000 prelungită

- se vor prevedea trasee de comunicaţii şl cablurí
echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţií aI

- realizarea de cabluri electrĺce in spaţiu verde, trotuar i
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de bransament la
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi i deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- montare de senzori inductive in carosabil;
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere

optice pentru racordarea
BTMS;
carosabil ce vor fi trase prin

electrică a instalaţiilor de
ceI mai apropiat consumator
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- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum1 vizibilitate, durată de viaţă,
etc.);

- L =839m
Lucrarea se va executa în trotuar iar in vecinătate există arbori în plantaţie de
aliniament;

2. Calea Griviţei x str. Buze$i, PUZ .Zone protejate “zona 2 Griviţei ‚ aprobat
cu HCGMB nr. 27912000 prelungită

- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea
echipamentelor din intersecţfl Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;

- reałizarea de cabluri electrice în spaţiu verde1 trotuar i carosabil ce vor fi trase prin
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de bransament Ia ceI mai apropiat consumator
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi i deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
- L=388m

Lucrarea se va executa în trotuar iar în vecinătate există arbori în plantaţie de
aliniament;

3. Calea Griviţei x str. Polizu:
- se vor prevedea trasee de comunicaţH i cabluri optice pentru racordarea

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
- realizarea de cabluri electrice in spaţiu verde, trotuar i carosabil ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de branament Ia ceI mai apropiat consumator
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi i deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă1

etc.)
- L=294m

Lucrarea se va executa în trotuar iar în vecinătate nu există arbori în plantaţie de
aliniament;

4. Calea Griviţei x str. I.G.Duca
- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
- realizarea de cabluri electrice in spaţiu verde, trotuar i carosabil ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurărń cu energie electrică a instalaţfllor de
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de branament Ia ceI mai apropiat consumator
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi ş deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- monitorizare traf]c;
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
- L=870m

Lucrarea se va executa în trotuar, in vecinătate, pe partea numerelor impare, există
arbori în plantaţie de aliniament iar pe partea numerelor pare nu există vegetaţie;

5. Calea Griviţei x str. N. Titulescu
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- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea
echipamenteior din intersectii ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;

- reabzarea de cabiuri electrice în spaţiu verde, trotuar i carosabil ce vor fi trase prin
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţülor de
semaforizare de Ia postul trafo/puncui de bransament Ia ceI mai apropiat consumator
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi i deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- monitorizare traflc;
- marcaje wtiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă1

etc.)
- L=Om

Lucrarea se face în canalizaţia existentă

6. Calea Griviţei x str. Stoica Ludescu:
- se vor prevedea trasee de comunicaţü i cabluri optice pentru racordarea

echipamentelar din intersecţii Ia sistemul de comunicaţü aI BTMS;
- realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar i carosabil ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de bransament Ia ceI mai apropiat consumator
(valabil unde canalizaţflle sunt vechi i deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
- L=578m

Lucrarea se va executa în trotuar, iar în vecinătate există arbori în platbandăfln
plantaţie de aliniament i arbuti în gard viu;

7. Calea Griviţei x Cimitirul Sf. Vineri:
- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii al BTMS;
- realizarea de cabluri eiectrice in spaţiu verde, trotuar i carosabil ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de branament Ia ceI mai apropiat consumator
(valabil unde canalizaţiiie sunt vechi i deteriorate)

- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere

r - optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,
etc.)

- L=684m
Lucrarea se va executa în trotuar lat de cca 6m iar în vecinătate există arbori în
plantaţie de aiiniament;

8. Calea Griviţei x Str. Caraiman:
- se vor prevedea trasee de comunicaţh i cabluri optice pentru racordarea

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
- realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar ş carosabil ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurărü cu energie electrică a instalaţiiloLde
semaforizare de la postul trafo/puncul de branament Ia cei mai apropiat cy$laf,
(valabil unde canaiizaţiile sunt vechi i deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; (î' DIRECŢIA
- monitorizare trafic; DE MEÓ;u
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, duratdeiţ.'

etc.)
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L=565m
Lucrarea se va executa în trotuar iar în vecinătate există arbori în platbandălîn plantaţie
de aliniament i gard viu de Ligustrum;

optice racordarea
BTM S;
carosabil ce vor fi trase prin

eiectrică a instalaţfllor de
ceI mai apropiat consumator

10. Calea Griviţei x Spitalul de chirurgie plastică i arsuri:
- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI RTMS;
- realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde1 trotuar i carosabil ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurărfl cu energie electrică a instalaţiilor de
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de branament Ia ceI mai apropiat consumator
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi i deteriorate)

- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
L 371m
Lucrarea se va executa in trotuar cu Iăţime de cca 6m iar în vecinătate există arbori în
platbandă/plantaţie de aliniament;

11. Calea Griviţei x str. Lainici:
- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI
- realizarea de cabluri electrice in spaţiu verde1 trotuar ş

tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de branament Ia
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi ş deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum

etc.)

optice pentru racordarea
BTMS;
carosabil ce vor fi trase prin

electrică a instalaţiilor de
ceI mai apropiat consumator

vizibilitate, durată de viaţă,

L = 585m
Lucrarea se va executa în trotuar cu Iăţime de cca 6m iar în vecinătate există arbori în
platbandă/plantaţie de aliniament i arbuti in gard viu;

12. Calea Griviţei x RAR:
- se vor prevedea trasee de comunicaţii ş cabluri

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI
- realizarea de cabluri electrice in spaţiu verde, trotuar i

tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de bransament Ia
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi i deteriorate)

optice pentru racordarea
BTMS;
carosabil ce vor fi trase prin

electrică a instalaţiilor de
ceI mai apropiat consumator

pentru
9. Calea Griviţei x Halta Griviţei
- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI
- realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şŚ

tuburi de protecţie in vederea asigurărH cu energie
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de branament Ia
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi ş deteriorate)

- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
- L=255

Lucrarea se va executa în trotuar iar în vecinătate există arbori in plantaţie de
aliniament;
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- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
- L370m

Lucrarea se va executa în trotuar iar în vecinătate există arbori în platbandă/plantaţie
de aliniament i arbu$i în gard viu;

etc.)
- L=725m

racordarea

carosabil ce vor f] trase prin
electrică a instalaţiilor de

ceI mai apropiat consumator

15. Bd. Bucuretii Noi x os. Chitilei:
- se vor prevedea trasee de comunicaţü i cabluri optice

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţü aI BTMS;
- realizarea de cabluri electrice in spaţiu verde, trotuar i carosabil

tuburi de protecţie în vederea asigurărfl cu energie electrică

r

c

13. Calea Griviţei x str. Clăbucet:
- se vor prevedea trasee de comunicaţü i cabluri optice pentru

echipamentelor din intersecţh Ia sistemul de comunicaţü al BTMS;
- realizarea de cabluri ełectrice în spaţiu verde, trotuar ş

tuburi de protecţie în vederea asigurărfl cu energie
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de branament Ia
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi i deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- monitorizare trafic;
- marcajerutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
- L326m

Lucrarea se va executa in trotuar iar în vecinătate există arbori în platbandă/plantaEe
de aliniament şi arbuti în gard viu iar pe străzile adiacente Clăbucet I Caransebe
unde se vor executa Iucrări nu există vegetaţie;

Lucrarea se va corela cu
- PUZ .IneI Median de Circuĺaţie Ia zona de Nord. PUZ .şi studii de fezabilitate tronson

Lacul Morü-.şos. Colentina Etapa III amplasament Lacul Morü sos. Colentina" aprobat
cu HCGMB nr 294/20 13 .şi 292/2014;

- PUZ Magistrala 6 Metrou lMai-Otopeni — aprobat cu HCGMB nr 287/20 16

14. Calea Griviţei x Bd. Ion Mihalache:
- se vor prevedea trasee de comunicaţb ş cabluri optice pentru racordarea

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţü aI BTMS;
- realizarea de cabluri electrice in spaţiu verde, trotuar ş carosabil ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de branament Ia ceI mai apropiat consumator
(valabfl unde canalizaţiile sunt vechi ş deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,

Lucrarea se va executa în trotuar iar în vecinătate există arbori în platbandă/plantaţie
de aliniament ş arbu$i în gard viu

Lucrarea se va corela cu
- PUZ .IneI Median de Circula ţie Ia zona de Nord. PUZ i studii de fezabilitate tronson

Lacul Morii-şos. Colentina Etapa III amplasament Lacul Morü .şos. Colentina" aprobat
cu HCSMB nr. 294/2013 i 292/2014;

- PUZ Magistrala 6 Metrou lMai-Otopeni— aprobat cu HCGMB nr 287/2016

pentru racordarea
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semaforizare de Ia postul trafo/puncul de bransament Ia ceI mai apropiat consumator
(valabil unde canalizatiile sunt vechi i deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
- L=945m

Lucrarea se va executa în trotuar iar in vecinătate există arbori in piatbandăĺplantaţie
de aliniament
Lucrarea se va corela cu Nod ChitÜa — închidere IneI Median, Ia intersecţia B-dului

Bucurestü Noi cu .Şos. Chitilei, în vederea asigurărü traversărü inelului median, pentru care
s-a sokcitat Certificat de Urbanism de cätre Compania Municipală Dezvoltare Durabilă
Bucureşti &A, cu cererea înregistrată Ia nr 1675593 din 30.10.2018;

18. Bd. Bucureętii Noi x Bd. Laminorului, Parceiarea
Monumentelor istorice din 2015, reactualizată, poziţia 191,
- se vor prevedea trasee de comunicaţii í cabluri

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI
- realizarea de cabluń electrice în spaţiu verde, trotuar ęi

tuburi de protecţie in vederea asigurării cu energie
semaforizare de a postul trafo/puncul de branament Ia
(valabil unde canalizaţüle sunt vechi i deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- monitorizare trafic;

optice
BTMS;
carosabil ce vor fi trase prin
electrică a instalaţülor de

ceI mai apropiat consumator

optice
BTM 5;
carosabil ce vor fi trase prin

electrică a instalaţiilor de
cel mai apropiat consumator

Bazilescu aflată pe Lista
cod B-iI-s-B-17913
optíce pentru racordarea

BTMS;
carosabil ce vor fi trase prin

electrică a instalaţiilor de
ceI mai apropiat consumator

pentru racordarea
16. Bd. Bucure$ii Noi x Str. Pajurei:
- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri

echipamentelor din intersecţh Ia sistemul de comunicaţń aI
- realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar i

tuburi de protecţie în vederea asigurărü cu energie
semaforizare de Ia postul trafo/puncul de branament Ia
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi i deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
- monitorizare trafic;
- marcaje wtiere
- optimizare semafoare (pozi;ie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
- L=621m

Lucrarea se va executa în trotuar iar in vecinătate există arbori în platbandălplantaţie
de aliniament

17. Bd. Bucurestii Noi x Str. Jiului
- se vor prevedea trasee de comunicaţH i cabluri pentru racordarea

echipamentelor din intersecţH la sistemul de comunicaţii aI
- realizarea de cabluri e!ectdce în spaţiu verde, trotuar i

tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie
semaforizare de Ia postul trafolpuncul de bransament Ia
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi i deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecUa vehiculelor;
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
L = 680m
Lucrarea se va executa în trotuar iar in vecinătate există arbori în platbandăĺplantaţie
de aliniament
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- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viată,

etc.)
- L1600m

Lucrarea se va executa in spaţiu verde (scuar pe mijlocul străzh) unde există în
vecinătate arbori i arbuti pe mijlocul scuarului

19. Bd. Bucure$ii Noi x os. Ghe. Ionescu Siseti:
- se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea

echipamenteior din íntersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
- realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar i carosabil ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurărü cu energie electrică a instalaţhlor de
semaforizare de Ia postul trafolpuncul de bransament Ia ceI mai apropiat consumator
(valabil unde canalizaţiile sunt vechi i deteriorate)

- dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehicu!elor;
- monitorizare traflc;
- marcaje rutiere
- optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
- L=1500m

Lucrarea se va executa partial în spaţiu verde (scuar pe mijlocul străzii) unde există in
vecinătate arbori i arbusti pe mijlocul scuaruiui şi partial în trotuar nr pare, cu Iăţime de
35-4m iar în vecinătate există arbori in platbandălin plantaţie de aliniament

Lucrarea se va corela cu:
- Iucrarea de .Reparaţü ale Podului peste Iacul Griviţa amplasat pe DNIA (os. Bucure$i
Târgovite) conform C.U. nr 469r/1633417, respectiv .Pod Străuieti" care figurează pe
Lista Monumenteĺor istorice din 20151 Ia poziţia 4- cod LMI-B- I-s-B-1 7861;
- PUZ .ŞOS. Bucureti — Târgoviste nr 4-4A-sos. Ghe. Ionescu Siseti nr 391-393, 455-
465, 467C, 467D, aprobat cu HCGMB nr 344/2018;
- PUZ .şos. Bucureti —Târgovişte nr 9G, 9H, 9R;

- Lucrările se vor executa fără afectarea sistemelor radiculare ale materialului
dendrologic (arbori i arbuti) existent în vecinătatea traseului;

- Gazonul se va refaceänlocui Ia finalizarea Iucrărilor în special pe scuarul afectat
de acestea (Bd. Bucuretii Noi x Bd. Laminorului, respectiv Bd. Bucuretii Noi x
os. Ghe. Ionescu Siseti;

- Terenul va fl adus Ia starea iniţială.

În timpul executării acestor Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de
axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii
de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI matehaluiui dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de
protejare a materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
twnchiului arbońlor şi rănirea/wperea ramurilor arbońlor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii distanţei
faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular aI
acestora, defhşarea arbodlor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de
specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazui in care este secţionat sistemui radicular aI meteriaiului
dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul in care in urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului Iucrării, veţi
avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor
menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform

HCGM.B. nr 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, ań.4, Iitb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

Înlocmit: Exp. Tudora BUILÁ

Red:TB/5ex-16092019 - prezentul aviz a fost postat pe sf1e-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ż4

Către:
- Companía Naţională de Administrare a lnfrastructurii Rutiere S.A. — C.N.A.I.R. —Direcţia de Dezvoltare DN, Poduri i Vaťiante Ocoiitoare

Unitatea de Implementare Proiecte8
B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Bucuresti
E-maH: offlce@andnet.ro
- Proiectant : S.C. Graflc Tends S.R.L.
Str Ederei nr. 13, sat Tama$
Com. Corbeanca, Jud. Ilfov
E-mail:

Spre ştflnă:
>‘ Primăria Sectoruiui 4 - Direcţia Gospodărire Locală, B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand

Arena, et. 1
- Primăria Municipiului Bucureti — Direcţia Generală Urbanism i Amenajarea

Teritoriului — în atenţia DIui Arh. .Şef

Referitor Ia iucrarea: Proiectare $ execi4ie — LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURIIRUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD, INTRE A2 KM 55+520 - LOTII :AMENAJARE NOD RUTIER CB-DJ4OI (BERCENI) KM 33+190 - kM 35+600

Referitor Ia cererea S.C. Grafic Tends S.R.L. nr. CB2_032-117/....09.2019, înregistrată IaF.M.B. cu nr. 1770630/06.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 10124/09.09.2019, prin care
O solicită avizul de specialitate privind executarea Iucrărü Proiectare $ execuţie — LARGIRE LA4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD, INTRE A2 KM 55+520

— LOT II :AMENAJARE NQD RUTIER CB-0J401 (BERCENI) KM 33+190 — KM 35+600,conform Certificatului de Urbanism din 27.08.2019, a planului anexă,Memoriului tehnic, vă facem cunoscut că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de16.09.2019, a fost inventariat pe traseul Iucrării, în domeniul public, următorul materialdendrologic ce necesită defriare:
Domeniul public os Berceni — pe aleea de acces spre KONIG FRANkSTAHL — arboriîn aliniament stradal:

- 12 ex. Popuius pyramidalis (plop pyramidal) ® 35-50m, h 12-18m (5 ex. dreaptaacces i 7 ex. stânga acces)
Din analizarea documentaţiei depuse Ia dosar reiese că:
- traseul iucrării se va suprapune pe actuaia DN centură Bucureti, iar Ia intersecţiacu Dj 401 (sos. Berceni) se propune realizarea noduiui rutier, conform PUZ Coordonatorsector 4 — Iucrarea se va realiza exclusiv pe teritoriul Municipiului Bucuresti, Ia Iimitaadministrativă

Nr. 17706 i301101241

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sedor5. Bucutesti. Rflmănia



- în conformitate cu Certificatul de Urbanism din 27.08.2019,

•Pentru Iucrăriie mai sus menţionate, este necesară ocuparea terenurilor aparţinând

domeniului public i privat al Consiliilor locale i terenurile aparţinând

domeniului privat (persoane fizice şi juridice); terenurile se vor putea obţine în urma

exproprierilor de terenuri ce se face in baza Legii nr. 3311994 privind exproprierea

pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes

naţional, judeţean şi local, coroborată cu Legea nr. 25512010.",

- .se va face confirmarea regimului juridic de către Direcţia de Patrimoniu, evidenţă

proprietăţi, Cadastru din cadrul PMB, pentru terenurile afectate"

Avand în vedere cele mai sus menţionate1 importanţa majoră pe care o reprezintă

realizarea proiectului sus menţionat, vă facem cunoscut avizul de principiu favorabil, în

scopul obţinerii Autorizaţiei de construire.

După obţinerea Autorizaţiei de construire, aveţi obligaţia solicitării avizului đefinit!v

pentru defriarea materialului dendrologic sus menţionat1 situat pe domeniul public. In

acest scop pentru obţinerea acestuia, în conformitate cu Anexa 3 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti este

necesar să completaţi documentaţia cu

- Actul de reglementare emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti din

Aleea Lacul Morü nr. 1 la faza de A.C., sector 6;

- Aviz de Coordonare Lucrări Edilitare;

- Avizul Comisiei Tehnice de circulaţie — PMB;

- Actul/Hotărârea în baza căreia Iucrarea este declarată de utilitate publică, având in

vedere că proiectul necesită exproprieri conform Certificatului de Urbanism nr

đ din 27.08.2019;

- Aviz MinistewlCulturüsi ldentitătii Naţionale — pentru Iucrări ce se desfăoarî În

imediata vecinătate azona Fortului XllBerceni;

- Autorizaţia de construire;

Menţionăm că în baza acestui de aviz (de principiu) nu se execută lucrări de defrişare

sau toaletare.
In cazul in care pe terenurile expropriate pentru execuţia Iucrării, există material

dendrologic care împiedică execuţia proiectului, vă facem cunoscut că aveţi obligaţia solicitării

avizului de specialitate, dar numai după efectuarea lucrărilor de expropriere, declararea de

Utilitate publică i delimitarea terenurilor expropriate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe terśtoriul

Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

In urma anaflzării documentaţiei Direcţia de Mediu poate solicita şi prezentarea altor

documente necesare emiterii avizului de defrisare.

2& 3@7
!ntocmit: Exp. Tvdora BUJLĂ

Red:T.B./őex./i9.O9.2019 prezentul av'z a fast postat pe síte-uí PMB

ht(p J'.w
php pe dala de

TOR EXECUTlV,
rana POPA

t
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PRIMARIA MUNIČIPIULUI BUCI$ĄEŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1773355110614;1764113182331
(175504017014; 1751 854/6605;4183I1 734751 ;21 57/1 720476;&Jfl 71 2228;i 111/1709020)

CĂ TRĘ
&C. IDOM CONSULT S.R.L.

Str. /ancu de Hunedoara nr. 6, bt Ff4, sc. Z et. 5, ap. 19, sector 1
E-mail: office@autorizatü-bucurestj. ro

Spre tiinţă
— Administraţia Domeniului Public Sector 1

( B-dul Poligraťiei nr4 Sector 1, Bucureti

(Str. CpĹ Octav Cocărăscu nr. 82, sector 1)

Referitor ia adresa dvs. înregistrată ia P.M.B cu nr. 1709020/14.02.2019 i Ia Direcţía de Mediu
cu nr. 1111/15.02.2019 cu completările inregistrate Ia PMB cu numerele 1712228/22.02.2019;
1720476/20.03.2019; 1734751109.05.2019; 1751854/03.07.2019; 1755040/15.07.2019; 1764113/
14.08.2019; 1773355/17.09.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1373/25.02.2019; 2157/21.03.2019;
4183/14.05.2019; 6605/04.07.2019; 7014116.07.2019; 8233/19.08.2019; 10614/18.09.2019 pńn care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru defriarea arborilor situaţi pe terenul din str. Octav
Cocărăscu nr. 82, sector 1, teren pe care, conform Autorizaţiei de Construire nr. din
13.08.2019, se autorizează executarea Iucrărilor de construire pentru realizare Iocuinţă cu regim de
înălţime S+P+IĘ inclusiv instalaţüle interioare aferente .şi refacere împrejmuire teren" vă comunicăm:

1) În urma analizărü documentelor existente Ia dosar:
- Cerere
- Contract de Vânzare imobil cu rezerva drept de uzufruct viager autentiflcat sub nr.

I 0.2007
- Certificat de Urbanism nr. 37.201 8 cu planuri anexă;
- Memoriu tehnic reţele exterioare;
- Avizul Camisiei tehnice de circulaţie Ia faza PUD;
- Clasarea Notificării nr.
- Contract de prestăń servicii de salubńzare nr.
- Aviz DISTRIGAZ REELE nr.
- Aviz LUXTEN nr.
- Aviz S.C.TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.;
- Aviz E-distribuţie Muntenia nr. 18;
- Aviz APA NOVA nr.
- Memoriu justificativ;
- Extras de carte funciară nr.
- PIan amenajare cu Bilanţul teritorial;
- Aviz Comisia tehnică de circulaţie nr tfaza CU
- Avizui Arhitectului ef nr. ‘pentru PUD;

Bd. Regina Đisabela nr. 47, d pcştal 050013, seor 5, Buaireşli, Ramănia

TeI: 021.30555,00
htlpiA'ňw.pmb.ro



- Plan de reglementări urbanistice la PUD;

- HCL sector 1 nr
- fmputernicire pentru dL Stefan Chitacu transmisă de IDOM CONSULT S.R.Ł.;

- Autorizaţie de Construire nr. in 1308.2019;

- Protocol de plantare r. /11.09.2019 încheiat cu Administraţia Domeniului Public

sector 1 pentru pIantana a 7ex. arbori;

- Angajament de plantare nr 8233/N19.09.2019;

- Fotografii ale arborilor pentru care s-a solicitat defriarea;

2) a verificărü în teren din data de 11.04.2019;

3) în conformitate cu H.C.GM.3. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Arbori situaţi pe amplasamentul vUtoarei construcţii, rspectiv impiedică organizarea de antier în

incinta proprietăţii
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 80 cm, h 12m
- 1 ex. Prunus avium (cires) O 35 cm, h 1Dm

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal aI terenului pe care se află arb—

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

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ęi a reţelelor aeriene.
Precizăm că propńetarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, in 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, in compensarea arborilor avizaţí pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbDri tineri cu balot de pământ,

circumferinţa trunchiului de 20-28cm (C trunchiului minimum 7cm) ęi înălţime corespunzătoare

điametrului în funcţie de specie, în perioada optimă, după cum urmează: 5 ex, pe proprietatea din

str. Octav Cocărăscu nr. 82, în primăvara — toamna anului 2020, polrivit Angajamentului de plantare nr

8233/A119.og.2o19, respectiv 7 ex. în domeniui public (în aliniamentul străzii Roma), în toamna

anului 2019, conform Protocolului de plantare nr 69/11.09.2019 încheiat cu ADP sector 1.

Având in vedere că pe domeniul public Iucrările de plantare/intreţinere a materialului dendrologic

de pe raza fiecărui sector întră în obligaţia administratorului legal aI terenului pe care se află vegetaţia,

considerăm că Iucrările de plantare/intreţinere/udare a cetor 7 ex. arbori ce urmează să fie plantaţi în

compensare pe raza sectorului 1, trebuíe reahzate de către ADP sector 1- în calitate de administrat?'
care dispune de personal specializat/mijloacele necesare asigurării prinderfl materialului dendrologic,

baza unui contract de prestări servicii pe cheltuiala solicitantului avizului de defriare, întrucât solicitantul

avizului nu dispune de pregătirea necesară acestui tip de iucrări i nici de mijloacele necesare asigurării

prinderii arborilor
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. at9 alin.5 din Anexa 1

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi

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

Întocmit: Exp. Tudora BU/LĂ

Defrŕşare - 2 ex, care împiedică rea/izarea construc(ieb'organizarea de .şantier

Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
veríficărü ín teren a plantăriťor
act normativ.

Red. &T ť4et— 24 09 2019 pmzent& avtzafosf üc'?ń!Jfl4-î PMB

hťp /Mww çrtz rc: nsiM,L'pnm3rrzJarecLddřredła_meďdaze, ronp_casLkweiav2e,asbooincsnsonare piiç, pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Str

/&Â3

Domnul
CĂTRĘ

( str. Drumul Binelui nr. 2B, sector 4)

•ireşti

Urmare adresei dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1762941/09.08.2019 i Ia Direcţia de

O
Mediu cu nr.8027/12.08.20t9, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de defriare
pentru 24 ex. arbori siluaţi pe terenul din str. Drumul Binelui nr. 2B i 2 D ( actualmente Dwmul
Binelui nr. 2B potrivit Certiflcatului nr. 1750673/10478/16.07.2019, emis de PMB-Direcţia
Patrimoniu-Serviciul Cadastru), arbori amplasaţi pe amprenta construcţiei la sol i în imediata
vecinătate a vütoarei construcţii de clădire locuinţe colective Ds+P+2E+E3retras, împrejmuire
teren i organizare de antier, conform Certiflcatului de Urbanism nr.
facem cunoscut următoarele

1) Având în vedere documentele depuse la dosar
- Cerere
- Poze

din 12.04.2019, vă

-Certificat de Urbanism nr. n 12.04.2019

-Extras de Carte Funciară nr. .2019

Cadastru

-Clasarea Notiflcării ni
-Certiflcat nr.

.2019 ‚ emisă de APMB

16.07.2019, emis de Direcţia Patrimoniu-Sen'iciul

Aviz tehnic de consultanţă preliminară nr. .05.2019-PMB-Direcţia Generală

Urbanism i Amenajarea Teritoriului-Serviciul Proiecte Urbane

-HCGMB nr. 443/26.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zona de

Sud a Sectorului 4
-adresă nr. 1739190/1244/659/23.05.2019-PMB-Direcţia Generală Urbanism i

Amenajarea Teritoriului-Serviciul Proiecte Urbane
-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr.
-Aviz Brigada Rutieră nr

ţO.05.2019

‘06.06.2019 +planuri anexă

-Contract de Vânzare-Cumpărare cu Tncheiere de Autentiflcare nr.

-Adresa nr

Municipiului Bucureti

2.09.2019, emisă de către Direcţia pentru Agricu]tură a

2) în urma verificării efectuate în data de 29.08.2019, pe terenul din str. Drumul Binelui nr.
2B au fost inventariaţi un nr. total de 40 ex. arbori aparţinând speciilor Prunus (cire), Malus
(măr), Pynis(păr), din care doar un nr, de 26 ex. arbori împiedică realizarea viitoarei
construcţii i sunt solicitaţi spre defriare.

Nr. Nr. 1762941/ 8027/

c

Sd. Regína Elisabeta nr. 47, cad po$IaI 050013, sedor5, Bucureşti, Ramănia

TeI: a213os.ss.ao
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4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:

26 ex. arbori din totalul de 40 ex. arbori situaţi pe terenul din str. Drumul Binelui nr. 2B,
arbori situaţi pe amplasamentul viitoarei construcţii i care împiedică organizarea de antier în
incinta proprietăţii

-20 ex. Prunus avium ( cires) O 10-15 cm, h 3-4m
-2 ex. Malus domestica ( măr) O 10-15 cm, h 3-4m
-2 ex. Pyrus sp. (păr) O 10-15 cm, h 3-4m
-2 ex. Prunus armeniaca (cais) O 10-20 cm, h 5m
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului nr. 2B din str. Drumul

Binelui, cu personal specializat/autorizat, 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 proprietarul legal al imobilului nr. 2B din str. Drumul Binelui este răspunzător
de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveţi obligaţia plantării a 260ex. arbori (raportul
rezultând din prevederile Certiflcatului de Urbanism nr. nr. 402/13097 din 12.04.2019) tineri
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la
bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în prima
perioadă optimă de plantare de Ia obţinerea avizului, astfel l3Oex. arbori tineri în curtea
imobilului nr. 2B din str. Drumul Binelui, în primăvara-toamna anului 2020, respectând
prevederile Angajamentului de Plantare nr.8027/A /03.10.2019 i 130 ex. arbori tineri respectând
prevederile din Protocolul de Plantare încheiat cu Primăria Sectorului 4- Direcţia de Gospodărire
Locală, nr. 4oşgo.ş, Ô \o)

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

Menţionăm faptul că la data efectuării verificărilor în teren a plantărilor în compensare pe
terenul din str. Dwmul Binelui nr. 2B se va verifica i existenţa celor 14 ex. arbori rămai pe
amplasament i care nu au fost solicitaţi spre defriare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrişare -26 ex. arbori

Întocmit:
Exp. VasiIŕca PLEUf4

Red: VP/4 ex./04. 10.20 19
prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB
htto:/kNvQmbroJinshtuti!/primaria'directWdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori ŕn consullare.php pe data de

Bd. Regina Elisabota nr. 47. cod poştal 050013, sedors, Bucureşti, Romänia

Te1021305.55.aO
http;/Áwrv.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

u . utt. 2']

CĂTRE,
ASOCIAŢIA PENTRU ÍNFIINŢAREA I SPRIJINIREA COLII GERMANE
DIN BUCURETI

Str. Aron Cotru nr. 51-59, sector 1, Bucuresti

(Str. Coralilor nr. 20G, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1768995/02.09.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 9911/03.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de defdşare
pentru I arbore situat pe str. Coralilor, în dreptul imobilului nr. 20G, imobil unde se autońzează
executarea lucrărilor de construire pentru ansambtu colar, împrejmuire, accese, potrivit
Autorizaţiei de Construire nr. -. din la completarea dvs. mnregistrată
ta P.M.B cu nr.1775836/24.09.2019 şi ta Direcţia de Mediu cu nr.10874/25.09.2019, vă comunicăm
următoarele:

1) Având în vedere documentele depuse la dosar

-Cerere
- Poze

-Memoriu Tehnic
-Certificat de Urbanism nrJ din
-Autorizaţie de Construire rw. din

-Extras de Carte Funciară nr.

-Decizia Etapei de Evaluare Iniţială nr. din

-Decizia Etapei de Încadrare nr. ‚ emisă

Aviz nr. pentru PUD-str. Coralitor nr.

-HCLSI nr.
-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr.
-Aviz Bńgada Rutieră nr.
-Contract de Sponsońzare cu Încheiere de Autentińcare nr.

şi rţ

Nr. 1768995, 1775836/9911,108741

Spre tiintă
DomnuL
e-maiI:

Ian anexă

emisă de APMB

de APMB
20G

+plan anexă
fplanuri anexă

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod potaI O513, sedor 5, Bucur%U, România

Tel: 021 .305,5500
hup:11.pmb.m



2) a veńficăńlor efectuate în teren in data de 23.09.2019

3) în conformitate eu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pc teritoriul Municipiului Bucureşti. avizäm:
flefrişare şi extragerea rădăcinilor:
Aliniamentu] străzii Coralilor, în dreptul imobilului nr. 200

-1 ex. Fraxinus sp.(&asin) 040 cm. h IOm
Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului/administratorului imobilului nr.

200 din str. Coralilor, cu personal specializatlautońzat, în prezenţa unui reprezentant aI
administratowlui legal al terenului(ADPS1), care va prelua mateńalul lemnos rezultat. evacuándu-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luăndu-se mäsuri de prevenire a accidentelor sau
deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aedene.

Precizăm că proprietanil/administratorul legal al imobilului nr. 20G din str. Coralilor. este
răspunzător de supravegherea execuţiei Lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului.
respectarea telmologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, în caz contrar aplicándu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus rnediului. în compensarea arborelui avizat pentm
defřişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aveţi obligaţia plantării ii 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ eu circumferinţa tmnchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de la bază
şi înălţimea exemplamlui corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în prima perioadă
optimă de plantare de la obţinerea avizului i amenajarea unei noi alveole potrivit prevederilor din
Protocolul de Plantare încheiat cu ADP sector 1, nr.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de îa data emiterii
DeJiişare -1 e.t arbore
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. OĽT 7flJ
Nr. 1764649/9383; 1764652193841
(1756778/7250; 1756816/7246; 1756818/7245; 1747762/6008; 174776116007)

cĂ TRĘ
S.C EXPO FRIG S.R.L.

Str Fântânica nr. 36, sector 2, Bucumsti
D-nul.

Str. VirgU Madgeaw nr 27A. bI. 8, ap. 1, sector 1
Domnul - împutemicit
E-mafl:

(str Moeciu nr. şi . str Ţănnuiui nr sector 1)

Referitor Ia adresele dvs, înregistrate Ia P.M.B cu nr 1747761/20.06.2019; 1747762/20.06.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6007/21.06.2019; 6008/21.06.2019 cu completările inregistrate Ia PMB cu
numerele 1756818/19.07.2019; 1756816/19.07.2019, 1756778/19.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
7245122.07.2019; 7246/22.07.2019; 7250122.07.2019, prin care solicitaţi defriarea unor arboń de diíerite
specii situati pe terenurile proprietate privată din str. Moeciu nr. (cu suprafaţa de rnp), respectiv str.

Moeciu nr. (cu supraÉaa de np) - fost str. Ţărmului nr. sector 1, care impiedică efectuarea
Iucrărilor de .constmire iocuinţă individuaiă cu regim de înălţime P+2E, piscinä i amenajări mobilier
extedoť' msnnntiv imenaiama unei zone de agmmenUodihnă conform Cefliflcatelor de Urbanism nr

si nr )‚ vă comunicăm:

• În urma anahzărfl documenteior existente Ia dosar

DOCUMENTATIA DEPUSĂ DE PETENT:
Pentru terenul în suprafaţă de mp. Str. Moeciu nr. fStr. Ţărmului nr. (actualmente str.
Moeciu nr.

- Cerere
- Procură pentru dI. i -

- Proces verbal de trasare Iimita de proprietate cu plan anexă
- Certificat de Urbanism nr. cu planurile anexă

Clasarea Notificărü nr.
- Avizul tehnic de consultanţă preliminară de circulatie nr emis de Serviciul Proiecte

Urbane din cadrul PMB (adresa nr. emisă de Serviciul Proiecte

- Contr:ct'de servicii de salubrizare
- Extras de carte funciară pentru informare nr. ‘ Jj 0tPi. \
- Memoriu tehnic j Dę,!'4 J
- Act de dezhpire autentificat sub nr.

.

Uj

- Duplicat Contract de vânzare autentificat sub nr
.

. * J
- Contract de vânzare autentificat sub nr .

• HCGMB nr. 294/28.11.2013 pentru PUZ - Inchidere IneI median de circulaţie Ia zona nord —

autostrada urbană tronson cuprins intre Lacul Moňi i os. Colentina
- PIan aferent PUZ;
- AvizArhitec4ef nr. 27/12.09.2013 pentru PUZ;
- HCGMB nr. 292/27.11.2014 pentru modificare HCGMB nr 294128.11.2013 pentru PUZ - Inchidere

IneI median de circulaţie Ia zona nord — autostrada urbană tronson cuprins intre Lacul Mońi i os.
Colentina

Bd. Reina Etisabeţa nr. 47, wd poştal 050013, sector 5, Bucureşli, România

TeI: 02130555.00
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- Aviz Arhitect ef nr. 13128.07.2014 pentru PUZ;
- Expunere de motive privind modificarea HCGMB nr. 294/28.11.2013
- Raport de specialitate pentru modificarea HCGMB nr. 294/28.11.2013
- Anunt nr. 2867/1/09.09.2014 privind modificarea HCGMB nr. 294/28.11.2013
- Plan de amenajare spaţii verzi in care sunt marcaţi arborii existenţi, cei propui pentru defriare i

cei ce urmează să fie plantaţi Tn compensare;

Pentru terenul in suprafaţă de np. Str. Moeciu nr. Str. Ţărmului nr. actualmente str.
Moeciu nr. Iotul
- Extras de carte funciară nentru informare nr
- Adresa nr. - a Direcţiei de Patrimoniu - SeMciul Cadastru pentru terenul in

suprafaţă de ip care va purta nr. provizoriu 1, pe str. Moeciu
- Procură Duphcat pentru imputernicire Popa Líviu Valentin autentificată sub nr - - -

- PIan de amenajare spaţii verzi
- Proces verbal de trasare limit d proprietate cu plan anexă
- Declaraţie Soc. ci d-n,iI

- Certificat de Urbanism nr cu planurile anexă
- Clasarea Notificărfl nr.

Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr. pentru realizare 4 Iocuri de parcare;
- Avizul tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie nr. 260/22.03.2019 emis de Serviciul Proiecte

Urbane din cadwl PMB (adresa nr. 1715062/497/260/22.03.2019 emisă de Serviciul Proiecte
Urbane)

- Adresa nr. 531/28.03.2019 a Direcţiei Generale Infrastructură — Direcţia Urmărire Lucrări mari de
Infrastructură;

- Contract de servicii de salubrizare
- Memoriu tehnic
- Plan aI construcţiei
- Act de dezlipire autentificat sub nr.
- Act de dezlipire autentificat sub nr.
- Act de alipire autentificat sub nr.
- Contract de vânzare autentificat sub nr.
- Contract de vânzare autentificat sub nr ._

- HCGMB nr. 294/27.11.2014 pentru modificare HCGMB nr. 294/28.11.2013 pentru PUZ - Inchidere
IneI median de circulaţie Ia zona nord — autostrada urbană tronson cuprins intre Lacul Morii i os.
Colentina

- PIan aferent PUZ;
- AvizArhitectef nr 27/12.09.2013 pentru PUZ;
- HCGMB nr. 292/27.11.2014 pentru modificare HCGMB nr. 294128.11.2013 pentru PUZ - Închidere

IneI median de circulaţie Ia zona nord — autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii i os.
Colentina

- Aviz Arhitect sef nr. 13/28.07.2014 pentru PUZ;
- Expunere de motive privind modificarea HCGMB nr. 294/28.11.2013
- Raport de specialitate pentru modificarea HCGMB nr 294/28.11.2013
- Anunţnr. 2867/1/09.09.2014 privind modificarea HCGMD nr 294/28.11.2013
- PIan de amenajare spaţii verzi in care sunt marcaţi arboňi existenţi, cei propui pentru defrisare i

cei ce urmează să fie plantaţi in compensare;
- Fotografii ale arbohlor pentru care se solicită defriare;

• a veńficărilor efectuate pe teren din data de 07.08.2019, respectiv in data de 11.09.2019, când
au fost inventariati arhnrii nro tmniodiră edificarea construcţiei în baza Certificatului de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului i a Certificatului de
Urbanism nr. ; Menţionăm că in data de 11.09.2019 au fost
inventariaţi în prezenţa d-Iu — imputernicit aI proprietawlui terenului, un număr de 17
ex. arbori care au fost marcaţi pe teren cu vopsea rosie in baza planului de situaţie scara 1:200
(faza CU) intocmit de SC Xtrude Design SRL in Iuna iunie 2019, în a cărui Iegendă se regăsesc
arborii existenţi ş arborii propui pentru defńare;

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cai poştal 050013, sector 5, Bucumşb, Románia /
TeI: 021.305 S500
httpJđwvwpmbro
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siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aphcându-se sancţiuni conform art.
6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, beneficiarul prezentului aviz are următoarele
obligaţii:

• conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în compensarea celor 17 ex. arbori avizaU pentru defriare, aveţi obligaţia
plantării a unui număr de 102 ex. arbori tineri cu balot de pămánt, circumferinţa trunchiului 20-
28cm (diametrul trunchiului minimum 7 cm) i înălţimecorespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, in perioada optimă de plantare din primăvara-toamna anului 2020, prin utilizarea de
specii Iocale adaptate condiWlor climatice i favorabile faunei antropofile specifice zonei umede,
potrivit Angajamentului de plan tare nr. 9383; 9384 (7246, 7205, 6008, 7245, 6007) din
2109.2019; Arborii se vor planta pe terenurile proprietate din str. Moeciu nr, în suprafaţă de

ip), str Moeciu nr. (în suprafaţă de ip), str Ţărmului nr. jn suprafaţă de
1778mp), terenuri menţionate in Angajamentul de plantare nr. 9383; 9384 (7246, 7205, 6008,
7245, 6007) semnat Ia data de 27.09.2019.

• conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ - Închidere IneI median de circulaţie Ia
zona nord — autostrada urbană tronson cuprins intre Lacul Mohi i os. Colentina
aprobat prin Hotărârea Consiliului General aI Municipiului Bucureti nr. HCGMB nr 294/28.11.2013
aveţi obligaţia plantăńi a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ1 circumferinţa trunchiului 20-28cm
(diametrul trunchiului minimum 7 cm) ş inălţime în funcţie de specie, aferenti suprafeei de teren
care nu este acoperită cu construcţü, platforme, i circulaţii (582mp) i dublarea cu gard viu a
gardudlor spre stradă cam vor U transparente, vor avea maxim 2,OOm înălţime din cam un soclu
opac de 0,6m;

• Ia alegerea specülor de arbori care urmează să fie plantate vă recomandăm următoarele specii:
Larix (Iarice); Salix (salcie) Abies (brad)Pinus (pin)Betula (meteacăn), Alnus (anin) sŤ alte specii
adaptate zonei umede;

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificărü in teren a plantărilor în
compensare, conform prezentului aviz, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.

Menţionăm că prezentul aviz a fost emis in vederea obţinerii Autorizaţiei/autorizaţiflor de
construire.

Nu se vor pune în aplicare defriăriIe pentru cele 17 ex. arbori decât după obţinerea
AutorizaţieYAutorizaţiflor de construire în baza Certificatelor de Urbanism prezentate.

Orice moditîcare apărută în conţinutul actelor depuse pentru instrumentarea dosarului i
neanunţarea acesteia va atrage după sine anularea prezentului aviz.

Prezentul aviz este valabH numai însoţit de Autorizaţia/autorizaţiile de construire emisă/emise
în baza documentaţiei depuse pentru emiterea avizului de defriare pe cele două Ioturi i cu
respectarea tuturor prevederilor existente in Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ
mnchidere IneI Median de Circulaţie Ia zona Nord/Autostrada Urbană, PUZ i Studiu de Fezabilitate —

Tronson Lacul Morii— os. Colentina" i menţionate în prezentul document.
Totodată vă facem cunoscut că Ia data efectuădi veńficădĺor pe teren a plantăriior în compensam pe

temnul din str Moeciu nr (cu suprafaţa de np), mspectiv str Moeciu nr (cu supmfaţa de
- fost str Ţărmului nr sector 1, se va verifica şi existenţa celor 52 ex. arboó rămaşi pe

amp/asament, cam sunt tigumţi pe p/anu/ de amenajăŔ tmnsmŕs de dvs. ž care nu au fost avizaţŕ spre
defŔare.

Inainte de punerea în aplicare a prevedefllor avizului, aveţi obligaţia de prezenta Ia Direcţia de
Mediu, conform Ia HCGMB nr. 304/2009 (Anexa 3), Autorizaţiwautorizaţifle de construire cu planuńle
anexă vizate spre neschimbare.Acestea se vor depune Ia Registratura Primăriei Municipiului Bucureşti din
B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, in zilele de program cu publicul (Iuni, marţi: 8301630, miercuń: 330

18°, joi, vineri 8°—18°

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mańana POPA
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• analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului — CGMB din
1609.2019 i a rezoluţiei acesteia;

• a incadrărH terenului conform PIanul de Urbanism General (caracterul zonei) în V4 — Spaţii verzi
pentru protecţia cursurilor de apă (Iacurile Colentina, Lacul Morfl, etc.) care stabiIete:
- “Plantaţüĺe ínalte se vor dispune conform normeĺor specifice pentru fiecare categorie de spaţii
plantate"
- “Toate parcajele vor fl obligatońu plantate cu ceĺ puţin un artom Ia patru Iocud de pamam .i vor
fi înconjurate de un gard viu de 1,2 metri înălţime"
- “Se mcomandă din considemnte ecoĺogice .şi de economisim a cheltuielilor de intreţinem de la
buget utilizama speciflor Iocale adaptate condiţüĺor cĺimatice ţi favorabile faunei antmpofile
specifice

• A prevederilor Art, 13 i Art 14 — Spaţii Iibere i spaţii plantate i Împrejmuiri din Regulamentul
Łocal de Urbanism aferent PUZ •Inchidere IneI Median de Circulaţie Ia zona NordlAutostrada
Urbană, PUZ i Studiu de Fezabilitate — Tronson Lacul Morii — os. Colentina" care stabiIete:
- “Spatüle Iibem vizibUe din circulaţme publice vor fi tratate ca grădini de faţadă"
- ‘Spaţiile neconstruite I neocupate de accese i tmtuam de gardă vor fi inierbate I plantate cu
ceI puţin 1 arbore Ia flecam lOOm
- “Se mcomandă ca pentru îmbunătăţirea micmcĺimatului I pentru protecţia construcţiei să se
evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese"
- .gardudle spre stradă vorfl tmnspamnte, vor avea maxim 2,OOm înălţime din cam un soclu opac
de 0, 6m .şi vor fi dublate de gard viu;

• a prevederilor HCGMB 234/2010 care impune: «Aprobarea pentru realizarea oricărei construcţii
noi pe suprafeţe mai mari de 1000 mp, va fi condiţionată de amenajarea unui spaţiu verde cu
suprafaţă de ceI puţin 30% din suprafaţa totală a parcelei afectată proiectului, din care ceI puţin
2/3 va fi pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltarea
vegetaţiei de talia arbu$ilor, i condiţii de drenare a excesului de umiditate"

• in conformitate cu prevederile art.12, alin (1)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările i completările
ulterioare;

• în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General aI Municipiului Bucureti nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritohul Municipiului Bucureti,
avizăm

Defrişare şi extragerea rădăcinilor a arborilor marcaţi pe teren cu vopsea roie, respectiv 17 ex.
arbori care se regăsesc pe planul de amenajare spaţii verzi transmis, in care sunt marcaţi arborii
existenţi pe teren i cei propui pentru defhare:
Arbod situaţi pe ampmnta vütoami construcţii - pe terenul pmprietate privată în suprafaţa de 1938 mp - Str.
Moeciu nr. 1/Str Ţărmului nr 19 (actualmente str Moeciu nr. 1- Iotuĺ 1) — un nr. total de 9 ex. a,Ďoń după
cum urmează:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Z 25-3Ocm, h 8-lOm
- 3 ex. Morus sp. (dud) ® 30-35cm, h 7-lOm
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) ® 3Ocm, h lBm
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) 25cm, h 4,5-5m

Arbod situaţi pe temnul proprietate pdvată in supmf&a de 1 153mp din str Moeciu nr IG cam împiedicä
realizama/amenajarea unei zone de agrement/odihnă, conform reglementăńlor urbanistice — un nr total de
8 ex. arbori după cum umiează:

- 4 ex. Populus alba (plop alb) ® 25-45cm, h 13-14m inclinate 15-20' spre alee/stradă
- 4 ex. Salix babylonica (salcie) O 25-45cm, h 8-1 lm înclinate 15-25 spre alee/stradă
Lucrările de defrisare avizate cu scoaterea rădăcinilor, se vor efectua pentru a permite edificarea

viitoarei construcţii i se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegał al terenului pe care se
af]ă arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor,

LoĄ
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‘ą PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748905161061 75, OCÎ. ZÜ1S

CĂTRE
S.C. GREEN RESIDENTIAL PARK S.R.L.

B-dul Aviatorilor nr. 78, et. 2, ap. 5, cam. 4, sector 1

Referitor Ia adresa Dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1748905/24.06.2019 i Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 6106/25.06.2019, prin care soiicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
unii arborii situaţi în curtea imobilului din sos. Pandurilor nr. 79-81, sector_5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019, š1 inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea
i administrarea spaţiilor verzi din intraviianul iocalităţilor cu modificările şi completările în
vigoare si H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiUor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, avizăm:
Toaletare:
In curtea imobilului:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrădlor de
echilibrare în vederea eliminăńi riscului de frângere şi prăbuire a ramudlor Ia condiţii me(eo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:
- 1 ex. Morus sp. (dud) ® = 50 cm, h = 12 m
- 2 ex. Acer negundo (artar) O = 25 - 30 cm, h = 8-10 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 accidenteior 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 Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramuriior 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
apiicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009.
În vederea obţinerii avizului de specialitate pentru realizarea acceseior, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureti - Anexa 3 pentru obţinerea avizului de dezafectare a
materialului dendroiogic în vederea realizării unei construcţii trebuie să depuneţi
următoarele acte:
- certificat de urbanism cu planurile vizate spre neschimbare;
- certificat de atestare fiscaiă/ extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile;
- act de reglementare emis de APM Bucureti
- avizul tehnic de consultanţă preiiminară de circulaţie, dacă este cazul;
- avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul PMB;

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşt, Ramán
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- HCGMB/HCL Sector 1 - 6 pentru aprobare PUZ1PUD— daca este cazul;
- PUD/PUZ şi pianurile anexă — daca este cazul;
- Aviz emis de Ministerul Culturii— daca este cazul;
- Avizul Administraţiei Străzilor— daca este cazul;
- plan de amenajare a spaţUior verzi aferent construcţiei conform prevederilor
reguiamentului de urbanism/autorităţfl de mediu semnat de proiectant;
- plan de situaţie cu proiecţia ia soI a viitoarei construcţii, pe care să fie marcaţi arborii
care urmează a fi defriaţi.

În urma anaflzării documentaţiei Direcţia de Mediu poate solicita i prezentarea altor
documente necesare emiterii avizului.
Actele solicitate se vor depune Ia registratura Primăriei Municipiului Bucuresti cu sediul în b
dul Regina Elisabeta nr. 42, sectorul 5.

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

DIRECTOR FXFCUTIV,
Simonţpiana POPA

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

Întocmit,
expefl Florentina í5 ex./l 8.102019

-

(http:Upmb.ro/institutiUorimaňaIdireçţii/directia mediuiavize prboň n consuhar&avize artod in consultare.phn), pe data de
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Nr. 1011, 10889, 303011707884, 1677513, 1618268!.

CĂTRE,
S. C. METROUL S.A.
Str. Gutenberg nr. 3 bis sector 5, Bucuresti

Spre tiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZiLQR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti
Consiliul Local Sector 1
Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1
Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală — Serviciul Monitorizare i Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et.1, sector 4
Primăria Sectoruiui 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii
Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Obiectui Iucrării: «Lucrări de execuţie foraje geotehnice necesare
Iiniei 4 de metrou: str. GărH de Nord, str. B.P. Hadeu, str.
Viadimirescu, sos. Viilor, sos. Giurgiuiui, Gara Progresu"

Avănd în vedere soflcitarea dumneavoastră, înregistrată Ia RM.B. cu
nr.1618268/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3030/25.04.2018 i completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1677513/05.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr
10889/06.11.2018 ş cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr1707884/12.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1011/13.02.2019 prin care se solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind executarea IucrărH ‘tucrări de execuţie foraje geotehnice necesare
proiectărü Iucrărilor Iiniei 4 de metrou: str Gării de Nord, str B.P. Hasdeu, str. Izvor, b-dul
Tudor Vladimirescu, sos. Viilor, sos. Giurgiului, Gara Progresu", sector 1, 4, 5, vă comunicăm
următoa rele:
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proiectării Iucrărilor
Izvor, b-dul Tudor

Muntenia nr.
Aviz LUXTEN nr 3. Aviz NETCITY nr

Aviz PMB — Comisia Tehnică de Circulaţie nr 8, Clasarea
8 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Acord de

de Primăria Sector 1 nr Ĺ Aviz de traseu 97 nr.
3 emis de PS 4, Aviz de traseu nr. emis de PS 5, Aviz de

Jin 04.06.2016, Aviz MCID nr. ‚ Aviz S.R.I. nr.
‚ Aviz CFR nr. 7Aviz de

Iucrarea constă în: ę

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂN IA

z Mt
7.,J9IB2O1SISÄflBÁTCPlMiMPREUNĂ

Edilitare — Serviciul

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din
26.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexa, Memoriu
tehnic, Aviz emis de Primăria Sector 1 nr. din 02.05.2018, Aviz emis de Primăria
Sector 4 nr ‚ Aviz emis de Primăria Sector 5 nr. din 04.05.2018,
Aviz R.A.D.E.T nr. ‚ Aviz APA NOVA nr. ‚ Aviz Distrigaz
Sud Reţeie nr. DGSR• iin 06 flR 2018, Aviz Telekom nr
din 15.06.2018, Aviz RATB nr Aviz E- Distribuţie

NotiĺicarH nr.
principiu emis

Gospodărire a Apelor nr.
53599/10.05.018, Aviz ELCEN nr.
traseu Administraţia Străzilor Bucureti
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• efectuarea unui număr de 94 foraje geotehnice amplasate în domeniul pubhc i
privat, după cum urmează: 11 foraje pe teritoriul sectorului 1; 38 foraje pe teritoriul sectorului 4;
45 foraje pe teritoriul sectorului 5

• săpătura manuală pe amplasament se va executa în trepte Ia maxim 2 m
adâncime, cu susţinerea malurilor, cu dimensiuni de lxl m;

• in zonele in care găurile de foraj se poziţionează ia o distanţă mai mică de 10 m
faţă de faţada imobilelor de Iocuit organizarea de santier va include panouri fonoabsorbante;

• Săpăturile se vor executa astfel încât să se păstreze distanţa minimă de 1 .5 m făţă
de trunchiul arborilor din proximitatea Iucrării.

Urmare a verificăńlor efectuate pe teren in 1203.2019 i 13.03.2019 s-au constatat
următoarele:

1. Zonă foraj GN - EC1 - forajul se execută in trotuarul străzii Gării de Nord - Ia
aproximativ 10 m, în plantaţia de alintament este situat un ex. Platanus sp. ( platan) 0=10 cm,
h=5m — cu aducerea Ia starea iniţialä a trotuarului

2. Zonă foraj GN - EC2 - forajul se execută în spaţiul verde situat Ia intersecţia străzii
Pârcălab Baldovin cu str. GărH de Nord - distanta faţă de arborii din părculeţ este de
aproximativ 4 - 6 m - amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism - terenul afectat se va aduce la starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de
spaţiu verde;

3. Zonă foraj GN-EC3 - forajul se execută in spaţiul verde situat Ia intersecţia străzilor
Berzei cu Mircea Vulcănescu - distanta faţă de arborii din părculeţ este de aproximativ 10 m
terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, cu menţinerea i menţinându-se suprafaţa
de spaţiu verde;

4. Zonă foraj GN-EC4 - forajul se execută in platbanda de aliniament a străzii Berzei
— păstrănd distanţa de 2 m faţă un ex, tânăr recent plantat Tilia sp. (tei) 0=5 cm, h=3m i un
ex. Platanus sp. (platan) 0=7 cm, h=2m — cu aducerea Ia starea iniţială a platbandei;

5. Zonă foraj ECI - în scuarul din faţa sediului STB Ia aprox. 2 m faţă de două tufe de
arbuti dispuse simetric — cu aducerea Ia starea iniţială a scuarului;

6. Zonă foraj EC2 - în trotuar Ia aprox. 2,5 m de un ex. Acer sp. (arţar) ®17 cm, h= 8
m din plantaţia de aliniament a Căii Plevnei— cu aducerea la starea iniţială a trotuarului;

7. Zonă foraj ECH1 - forajul se execută in spaţiul verde situat Ia intersecţia străzilor
Berzei cu tirbei Vodă — Ia o distanta de aproximativ 4 — 5 m faţă de un ex. Platanus sp.
(platan) 0=10 cm, h=4 m i un ex. Ailanthus sp. ( fals oţetar) 0=40 cm, h=lOm (arbori situaţi în
părculeţ) si un ex. Fraxinus sp. ( frasin) 0=30 cm h=lOm din plantaţia de aliniament - terenul
afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde;

8. Zonă foraj ECH2 - forajul se execută in spaţiul verde situat Ia intersecţia străzilor
Cobălcescu cu Berzei — Ia o distanta de aproximativ 3,5 m faţă de un ex. Salix sp. (salcie)
0=30 cm, h=7 m - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se suprafaţa
de spaţiu verde;

9. Zonă foraj ECH3 - forajul se execută în curtea societăţii REBU din str. Berzei nr. 21
— iar in proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată

10. Zonă foraj ECH 4 - forajul se execută intr-o alveolă lată, ínerbată, făra arbori de pe
str. Berzei — cu păstrarea alveolei Ia dimensiunile standard (amplasamentul forajului este
modificat faţă de certificatul de urbanism);

11. Zonă foraj ECH5 - forajul se execută în spaţiul verde situat Ia capătul troleibuzului
70 pe str. Vasile Pârvan — Ia o distanta de aproximativ 4 — 5 m faţă de tufele de arbuti ęi 9 -

10 m faţă de arbori - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se
suprafaţa de spaţiu verde;

12. Zonă foraj FI 1 - forajul se execută în spaţiul verde situat in curtea Facultăţü de
Drept — Ia o distanta de aproximativ 14 m faţă de arbori - terenul afectat se va aduce Ia
starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde;

13. Zonă foraj HPP1 - forajul se execută intr-o alveolă Iiberă de pe trotuarul străzii
B.P. Hadeu, Iângă parc, Ia aprox. 4 - 5 m de alveolele plantate - cu păstrarea alveolei Ia
dimensiunile standard;

i-;:-
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14. Zonă foraj HPP2 - forajul se execută într-o aiveolă Iiberă de pe trotuarul străzii
B.P.Hadeu, Iângă parc, Ia aprox, 4 m de alveolele plantate — cu păstrarea alveolei Ia
dimensiuniIe standard;

15. Zonă foraj HPP3 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă de pe trotuarul străzii
B.P. Hadeu, Iângă parc, Ia aprox. 6 m de alveolele plantate — cu păstrarea aiveolei Ia
dimensiunile standard;

16. Zonă foraj HPP4 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă de pe trotuarul străzii
B.P.Hadeu, Iângă parc, Ia aprox. 6 m de alveoleIe plantate — cu păstrarea alveolei ia
dimensiunile standard;

17. 18. Zonele foraj PF1 i PP2 sunt situate în curtea Palatului Pariamentului, str. Izvor,
iar în această perioada este interzis accesul;

19. Zonă foraj PPCM1 - forajul se execută în spaţiul neamenajat, din domeniul public
ce înconjoară gardul Palatului Pariamentului, str. Izvor, Ia aproximativ 5 m faţă de un ex. Morus
sp. (dud) 0=30 cm, h= 8 m, răsărit spontan de sub gard - amplasamentui forajului este
modifîcat faţă de certificatul de urbanism— cu aducerea ia starea iniţială a zonei afectate;

20. Zonă foraj PPCM2 - forajul se execută în spaUul neamenajat, din domeniul pubbc
ce inconjoară gardul Palatului Parlamentului, str. Izvor — iar in proximitatea Iucrării nu există
vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea iniţială a zonei afectate (amplasamentul forajului
este modificat faţă de certificatul de urbanism);

21. Zonă foraj PPCM3 - forajul se execută în spaţiul neamenajat, din domeniul public
ce înconjoară gardul Palatului Parlamentului, str. Izvor — iar în proximitatea Iucrării nu există
vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea iniţială a zonei afectate;

22. Zonă foraj CMN1 - forajul se execută în spaţiul neamenajat, din domeniul public ce
înconjoară gardul Catedralei Mântuirii Neamului, str Izvor, — iar în plantaUa de aliniament, Ia
aprox. 6 m, se află un ex. Tilia sp. (tei) 0=20 cm, h=3m— cu aducerea Ia starea iniţială a
zonei afectate;

23. Zonă foraj CMN2 - forajul se execută în spaţiul neamenajat, din domeniul public, ce
înconjoară gardul Catedralei Mântuirii Neamului, str. Izvor, — iar in plantaţia de aliniament, Ia
aprox. 5 m, se află un ex. Tilia sp. (tei) 0=5 cm, h2m— cu aducerea Ia starea iniţială a zonei
afectate;

24. Zonă foraj CMN3 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă din trotuarul Căii 13
Septembrie Ia aprox. 4 - 5 m faţă de două ex. Tilia sp. (tei) 0=30 cm, h= 12m dispui simetric —

cu păstrarea alveolei Ia dimensiunile standard;
25. Zonă foraj CMN JR2 - forajul se execută într-o platbandă stradală pavată cu dale

inerbate Ia aprox, 4 m faţă de un ex. Tilia sp. (tei) 0=30 cm, h= 12m— cu aducerea Ia starea
iniţială a platbandei;

26. Zonă foraj CMN JR3 - forajul se execută într-o platbandă stradală Ia aprox. 4 - 5 m
faţă de două ex. Tilia sp. (tei) 0=30 cm, h= 10 - 12m dispui simetric— cu aducerea Ia starea
iniţială a piatbandei;

27. Zonă foraj CMN JR4 - forajul se execută într-un scuar cu un singur arbore situat Ia
aprox. 15 m faţă de zona de forare - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială,
menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde;

28. Zonă foraj — JR1 - forajul se execută într-o platbandă stradală Ia aprox. 4 - 5 m faţă
de două ex. Tilia sp. (tei) 0=30 cm, h= 10 - 12m dispuse simetric — cu aducerea Ia starea
iniţială a platbandei;

29. Zonă foraj — JRCI - forajul se execută într-o incintă privată, iar în proximitatea
Iucrării nu există vegetaţie afectată - amplasamentul forajului este modificat faţă de
certificatul de urbanism;

30. Zonă foraj — JRC2 - forajul se execută intr-o incintă privată din b-dui Tudor
Viadimirescu nr. 31, iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată - amplasamentul
forajului este modificat fată de certificatul de urbanism;

31, 32, 33. Zonele foraje — JRC3, JRC4, JRC5 - forajele se execută în spaţiul verde
Iateral b-dului Tudor Vladimirescu, iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată -

terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinân5dUprafaţa de spaţiu verde
(amplasamentele forajelor sunt modificate faţă de certif1'ótuI deŕbanism);
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34. Zonă foraj — JRC6 - forajul se execută În parcarea din Iateralul bd. Tudor
Vladimirescu, iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea
iniţială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

35. Zonă foraj — C1 - forajut se execută în spaţiul verde situat în zona Chirigiu — iar în
proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată - terenul afectat se va aduce la starea
iniţială, menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este
modificat faţă de certificatul de urbanism);

36. Zonă foraj — C2 - forajul se execută în alveolă stradală unde se află o buturugă şi un
arbust pe str. Odoarei - se va executa doar foraj, fară săpătură deschisă — cu păstrarea
alveolei Ia dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat faţă de
certificatul de urbanism);

37. Zonă foraj — C3 - forajul se execută în alveolă stradală Iiberă pe str. Odoarei, faţă
benzinăńe - iar În proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată— cu păstrarea alveolei Ia
dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

38. Zonă foraj CF1 - forajul se execută in trotuar pavat Ia aprox. 3 m faţă de două ex.
Gleditsia sp. (gtădiţă) 0= 35 - 40 cm1 h= 7 — 1O m dispui simetric in plantaţia de aliniament—
cu aducerea Ia starea iniţială a trotuarului;

39. Zonă foraj CF2 - forajul se execută intr-o incintă privată fabrica Kandia, în spaţiul
verde Ia aprox. 5 m distanţă faţă de arbori - amplasamentul forajului este modificat faţă de
certificatul de urbanism;

40. Zonă foraj CF3 - forajul se execută în alveolă stradală Iiberă pe sos. VüIor, faţă
clădire părăsită, Ia aprox. 3,5 m faţă de un ex. Acer sp. (arţar) 040 cm, h= 12 m din plantaţia
de aliniament — cu păstrarea alveolei Ia dimensiunile standard;

41. Zonă foraj F1 - forajul se execută intr-o incintă privată, fosta fabrica Muntenia - iar
în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată - amplasamentul forajului este modificat
faţă de certificatul de urbanism;

42. Zonă foraj F2 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă Ia aprox, 4 m faţă de un ex.
Gleditsia sp. (glădiţă) 0= 60 cm1 h= 14 m din ptantaţia de aliniament a soselei Viilor— cu
păstrarea alveolei Ia dimensiunile standard;

43. Zonă foraj F3 - forajul se execută într-o incintă privată, fosta fabrica Trimond - iar în
proximitatea lucrării nu există vegetaţie afectată- amplasamentul forajului este modificat faţă
de certificatul de urbanism;

44. Zonă foraj F4 - forajul se execută Într-o alveolă Iiberă a soselei Viilor, în faţă
poartă fosta fabrică Pepsi - Ia aprox, 4 m distanţă faţă de arbori — cu păstrarea alveolei Ia
dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

45. Zonă foraj FER 2 - forajul se execută într-o alveolă liberă, faţă imbil cu nr 58 — os.
Viilor - Ia aprox, 4 m distanţă faţă de arbori— cu păstrarea alveolei Ia dimensiunile standard;

46. Zonă foraj FER 3 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă, faţă imbil cu nr. 64
oseIei Viitor - Ia aprox. 4 - 6 m distanţă faţă de arbori din atvolele învecinate— cu păstrarea
alveolei Ia dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat faţă de
certificatul de urbanism);

47. Zonă foraj FER 4 - forajul se execută în spaţiul neamenajat Iateral clădire, iar în
proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată — cu aducerea Ia starea iniţială a zonei
afectate (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

48. Zonă foraj FER 5 - forajul se execută in trotuar amenajat cu pavele, ta aprox, 4 m
distanţă faţă de arborii din spaţiul verde bloc— cu aducerea la starea iniţială a zonei afectate
(amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

49, 50. Zonă foraj FER 6, FER 7 - forajul se execută în incina spitalului Hepiteş, Ia
aprox, 4 m distanţă faţă de arborii din spaţiul verde — cu aducerea Ia starea iniţială a zonei
afectate (amplasamentele forajelor sunt modificate faţă de certificatul de urbanism);
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51. Zonă foraj FER 8 - forajul se execută într-o alveoiă bberă din faţa blocului 101, sos.
Víilor - Ia aprox, 4 m distanţă faţă de arbori dín spaţiul verde bloc — cu păstrarea alveolei Ia
dimensiunile stanđard;

52. Zonă foraj FER 9 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă din faţa farmaciei Dona
505. Viilor - iar in proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată — cu păstrarea alveolei Ia
dimensiunile standard (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

53. Zonă foraj ER 1 - forajul se execută într-o platbandă Iaterală inerbată, din faţă
magazinului Flanco - iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată— cu aducerea Ia
starea iniţială a platbandei;

54. Zonă foraj ER 2 - forajul se execută în incinta cimitirului evreiesc, iar in proximitatea
Iucrării nu există vegetaţie afectată - amplasamentul forajului este modificat faţă de
certificatul de urbanism;

55, 56, 57. Zonele de foraj — ER API, ER AP2, ER AP3 se execută în incinta
cimitirului Iuteran, íar in proximitatea Iucrărilor nu există vegetaţie afectată- amplasamentele
forajelor sunt modificate faţă de certificatul de urbanism;

58. Zonă foraj ER AP 4 - forajul se execută în platbanda centrală a străzii pictor Ştefan
Dumitrescu, Ia o distanta de aproximativ 2,5 m faţă de doi arbori tineri - terenul afectat se va
aduce Ia starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde;

59. Zonă foraj ER AP 5 - forajul se execută într-o parcare neamenajată din faţa
imobilului - Iateral bisedcă, Ia o distanta de aproximativ 5 m faţă de un arbore— cu aducerea la
starea iniţială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat faţă de ceńificatul
de urbanism);

60. Zonă foraj ER AP 6 - forajul se execută in trotuarul din faţă imobilul cu nr. 38 sos.
Giurgiului, iar în proximitatea Iucrării nu există vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea
iniţială a zonei afectate (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

61. Zonă foraj A P 1 - forajul se execută în trotuarul din faţă imobilul cu nr. 47 sos.
Giurgiului, Ia o distanta de aproximativ 2 m faţă de vegetaţia spontană tânăra de 0= 3 — 3,5
cm1 h= 1 - 2 m - amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism—
cu aducerea Ia starea iniţială a trotuarului;

62. Zonă foraj A P 2 - forajul se execută în spaţiul verde faţă bloc situat în sos.
Giurgiului nr. 58 - 70, Ia o distanta de aproximativ 3 m faţă de arbori - se va executa doar foraj
fară săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinăndu-se
suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

63. Zonă foraj AP T1 - forajul se execută în spaţiul verde faţă bloc situat în sos.
Giurgiului nr. 58 - 70, Ia o distanta de aproximativ 5 - 6 m faţă de arbori - se va executa doar
foraj fară săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se
suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

64. Zonă foraj AP T2 - forajul se execută în spaţiul verde faţă bloc situat in sos.
Giurgiului nr. 72 - 86, bI. B, sc. 5, Ia o distanta de aproximativ 3 - 5 m faţă de arbori - se va
executa doar foraj fară săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială,
menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă
de certificatul de urbanism);

65. Zonă foraj AP T3 - forajul se execută într-o alveolă Iiberă din faţa complexului
(policlinica Amina) - Ia o distanta de aproximativ 4 - 5 m faţă de ceilalţi arbori din alveolele
învecinate — cu păstrarea alveolei Ia dimensiunile standard (amplasamentul forajului este
modificat faţă de certificatul de urbanism);

66. Zonă foraj AP T4 - forajul se execută în spaţiul verde din faţă blocului cu salonul
Why Not sos. Giurgiului, Ia o distanta de aproximativ 10 m faţă de arbori - terenul afectat se
va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de spaţiu vei4ImpIasamentul
forajului este modificat fată de certificatul de urbanism);

(Ĺ' arť1Ů
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67. Zonă foraj T1 - forajul se execută într-o platbandă fără vegetaţie din parcarea
amenajată În Iateralul magazinului Mega Image — cu aducerea Ia starea iniţială a zonei
afectate (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

68. Zonă foraj T2 - forajul se execută în trotuar Ia 1,5 m de un spaţiu verde inerbat — cu
aducerea Ia starea iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat faţă de
certificatul de urbanism);

69. Zonă foraj T3 - forajul se execută in trotuar Ia 1,5 m de un spaţiu verde dispus în
platbandă, Ia aprox. 2,5 m de un ex. Tilia sp. (tei) 0=i0 cm, h= 6 m — cu aducerea Ia starea
iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

70. Zonă foraj T4 - forajul se execută în părculeţul din faţa fostului cinema Flamura sos.
Giurgiului, la aprox, 4 m faţă de un ex. Acer sp. (arţar) 0=30 cm, h= 10 m i Ia aprox. 3 m faţă
de un ex. Salix sp. (salcie) 0=10 cm, h= 3 m - se va executa doar foraj, fară săpătură
deschisă - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de
spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă de ceńificatul de urbanism);

71. Zonă foraj TDG1 - forajul se execută in părculeţul din faţa fostului cinema Flamura,
în Iateralul fântânii arteziene sos Giurgiului, Ia aprox. 3 m faţă de un ex. Fraxinus sp. (frasin)
0=30 cm, h= 12 m ş Ia aprox. 6 m faţă de arborii din spaţiul verde - se va executa doar foraj,
fară săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se
suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

72. Zonă foraj TDG2 - forajul se execută în spaţiul verde, Ioc de joaca, la aprox. 3m
faţă de un ex. Acer sp. (artar) 0=20 cm, h= 10 m, de Iângă postul electric ş Ia aprox. 2,5 m faţă
de arborii din spaţiul verde se va executa doar foraj, fară săpătură deschisă - terenul
afectat se va aduce Ia starea iniţială, menţinându-se suprafaţa de spaţiu verde
(amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

73. Zonă foraj TDG3 - forajul se execută in spaţiul verde din faţă blocului 4 B situat în
sos. Giurgiului nr. 123, Ia o distanta de aproximativ 3 - 7 m faţă de arbori, se va executa doar
foraj, fară săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce la starea iniţială, menţinându
se suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul
de urbanism);

74. Zonă foraj TDG4 - forajul se execută în spaţiul verde din faţă blocului 17 situat în
sos. Giurgiului nr. 124, Ia o distanta de aproximativ 6 - 8 m faţă de arbori se va executa doar
foraj, fară săpătură deschisă - terenul afectat se va aduce la starea iniţială, menţinându
se suprafaţa de spaţiu verde (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul
de urbanism);

75, 76, 77. Zonă foraj DG 1, DG 2, DG L1 - forajele se execută în incinta cimitirului
evreiesc, iar în proximitatea Iucrărilor nu există vegetaţie afectată — cu aducerea Ia starea
iniţială a zonei afectate (amplasamentele forajelor sunt modificate faţă de certificatul de
urbanism);

78. Zonă foraj DG Ł3 - forajui se execută in platbandă stradală fără vegetaţie, la o
distanta de aproximativ 5 m faţă de arbori din spaţiul verde bloc— cu aducerea Ia starea
iniţială a platbandei (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

79. Zonă foraj DG L4 - forajul se execută în platbandă stradală fără vegetaţie, iar în
proximitatea Iucrărilor nu există vegetaţie afectată— cu aducerea la starea iniţială a
platbandei( amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

80. Zonă foraj DG L5 - forajul se execută în trotuar, iar în proximitatea Iucrărilor nu
există vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea iniţială a trotuarului (amplasamentul
forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

61. Zonă foraj Ł1 - forajul se execută În trotuar, iar în proximitatea Iucrărilor nu există
vegetatie afectată— cu aducerea Ia starea iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului
este modificat faţă de certificatul de urbanism);

Bd. Regina Eiisab€ta nr 47. ştaI O513, seor 5, Buasreşd, Rnârna p4'
TeI: 021.3055500 inŁ 4016
hhpJ/wwpmbro

_________

nanno,a, 00'



7

82. Zonă foraj L2 - forajul se execută În trotuar, la o distanta de aproximativ 3 m faţă
de arbori din plantaţia de aliniament — cu aducerea la starea iniţială a trotuaruiui
(amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de urbanism);

83. Zonă fora LG1- forajul se execută in trotuarul străzii IIie Oprea, Ia o distanta de
aproximativ 4 - 5 m faţă de arborí din plantaţia de aliniament— cu aducerea Ia starea iniţială a
trotuarului (amplasamentul forajului este modificat faţă de ceńificatul de urbanism);

84. Zonă foraj LG2 - forajul se execută în trotuar, iar în proximitatea Iucrărilor nu există
vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului
este modificat faţă de certificatul de urbanism);

85. Zonă foraj LG3 - forajul se execută în trotuarul din faţa imobilului cu nr. 228 sos.
Giurgiului, iar în proximitatea Iucrărilor nu există vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea
iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism);

86. Zonă foraj LG4 - forajul se execută În trotuarul din faţa imobilului cu nr. 234 sos.
Giurgiului, Ia o distanta de aproximativ 4 m faţă de arbori din plantaţia de aliniament — cu
aducerea Ia starea iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat faţă de
certifacatul de urbanism);

87. Zonă foraj LG5 - forajul se execută În trotuarul din faţa imobilului cu nr. 252 sos.
Giurgiului, iar în proximitatea Iucrărilor nu există vegetaţie afectată — cu aducerea Ia starea
iniţială a trotuarului (amplasamentul forajului este modificat faţă de certificatul de
urbanism;

88, 89, 90, 91. Zonă foraje G1, G2, G SF1, G GP2 - forajul se execută in incintă
privată, magazinul Dedeman, iar în proximitatea lucrărilor nu există vegetaţie afectată- terenul
afectat se va aduce Ia starea iniţială, mentinându-se suprafaţa de spaţiu verde;

92. Zonă foraj G SF3 - forajul se execută între linia de cale ferată i trotuar, Ia o
distanta de aproximativ 2,5 m faţă de un grup de arbori răsăriţi spontan— cu aducerea Ia
starea iniţială a trotuarului;

93. Zonă foraj G SF4 - forajul se execută in trotuar, iar in proximitatea Iucrărilor nu
există vegetaţie afectată— cu aducerea Ia starea iniţială a trotuarului;

În urma verificărilor În teren i a analizării documentaţiei depuse s-au constatat
următoarele:

- Forajul JR 2 propus prin certificatul de urbanism nu a fost cuprins in planurile
finale cu suprapunerea Iucrărilor propuse în vederea realizării celor 94 de foraje, peste situaţia
existentă i drept urmare nu a fost verificat în teren;

- Forajele GGP5, GGP6, SF1, GF2, GP3, SF4 propuse prin certificatul de
urbanism nu au fost inventariate i nu fac part dintre cele 94 de foraje, drept urmare nu sunt
cuprinse în planurile finale i nu au fost verificate în teren;

- Verificarea amplasamentelor forajelor propuse a se executa în curtea Falatului
Parlamentului nu a fost posibilă.

În urma anaflzării documentaţiei depuse, a constatărflor din teren i urmare a faptu)ui
că nu a fost posibilă vizionarea tuturor locaţiilor unde urmează să se execute foraje, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul nostru de principiu
favorabil.

Prezentul aviz de principiu se emite în scopul obţinerii autorizaţiei de construire.
În baza acestuia nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare

Înainte de Începerea Iucrări)or aveţi obHgaţia soHcitării avizului definitiv de defrişara
Modificăńle ce vor surveni ulterior acestui aviz, trebuie anunţate înaintea solicitării

avizviui definitiv de defrişare. La solicitarea avizului definitiv veţi completa documentaţia cu
Autorizaţia de construire, acordurile scrise ale proprietarilor Iocaţiilor private i vor fi
verificate I Iocaţiile unde se vor executa i forajele PPI, PP2 i JR2.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de principiu, va fi sancţionată conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.
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Execuţia Iucărilor în zona monumentelor istorice, a zoneíor de protecţie a monumentelor
istorice, a siturilcr arheologice situate pe str Gării de Nord, str. Mircea Vulcănescu, str Berzei,
bd. Dinicu Golescu, str. tirbei Vodă, Bd. M. Kogălniceanu, str. B.P. Hasdeu, bd. Izvor, Calea 13
Septembrie bd. Tudor Vladimirescu, Str Odoarei, sos. Viilor, Sos. Giurgiului, Gara Progresul se
va face cu respectarea avizului nr 2501M12018 emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Pe durata execuţiei Iucrărilor se vor Iua măsuri pentru evitarea disconfortului creat prin
producere de praf i zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele i Iegislaţia
privind protecţia mediului în vigoare.

Materiaiul rezultat in urma executărü Iucrărilor de forare va fi obligatoriu îndepărtat
pentru evitarea murdăririi drumurilor publice.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare.
Prezentul aviz de principiu are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterH.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit
Expefl Florentina POPESCU I 4 exJ2404.2019

2b. PR. 3

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/ĺwwwpmb.ro/insţitulii/Drimaria/direcţii/Jirectja mediuĺavize arboň n consultarelavize arbori in consultarę.php), pe data..
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PRIMĂRIA MUPICIPIUWI BUCURE1
DIRECŢIA DE MEDIU

r9.wjp?ÇJ2ęy

1(MAĹ 2019

CĂTRE,
S.C. LONG BRIDGE MODULES MH S.R.L.

Str. Gen. Gheorghe Manu nr.10, biroul 4B, sector 1, Bucuresti

eNr. 2842, 3442, 3755/1726008, 1731317, 1733120/

Referitor Ia solicitarea depusă de S.C. LONG BRIDGE MODULES MH S.R.L. prin
Domnut Liviu Pârsan, cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1726008/08.04.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.2842/09.04.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1731317/23.04.2019 i nr. 1733120/06.05.2019, iar Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3442/24.04.2019

nr. 3755/07.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Construire Ansamblu functiune mixtă —Iocuire, comerţ .şi servicü, compus din 2 corpuri
cu RHpropus= 2S÷P÷9E", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse:
- Cerere
- Certificat de Urbanism .2019 emis de Primăria Sectorului 3 Bucureşti

împreună cu planul anexă,
- Certificat de inregistrare,
- Extras de carte funciară oentru informare pentru imob(IuI cu IE 229177,
- Imputernicire pentru
- Act de aHpire cu incheiere de autentificare !016,
- Decizia etapei de evaluare iniţială .2019 emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti,
- Decizia etapei de incadrare nr.j1804.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucuresti,
- Aviz Comisia tehnică de Circulatie i planurile anexă,
- Aviz Brigada Rutieră

- 2019,
- Hotărârea .2019 privind aprobare PUZ — Str. FoioruIui

sector 3.
- Aviz i .2018 emis de Arhitect ef pentru PUZ - Str. Foisorului r

sector 3,
- PIan PUZ cu regtementări urbanistice,
- Decizia Etapei de încadrare i /13.04.2018 aferentă PUZ - Str. Foisorului nr.108-

112, sector 3,
- Memoriu tehnic de arhitectură,
- PIan de situaţie cu amprenta Ia soI a construcţiei propuse i cu arborii existenţi pe

amplasament,

2. A verificării in teren efectuate in data de 22.04.2019, data la care s-a inventariat
următorul material dendrologic:

- 1 ex. Morus sp.(dud) multitulpinal — cu diametrele trunchiuritor între 10-15 cm,
amplasat la Iimita de proprietate spre str. Fošşorului;

- 2 ex. Acer sp. (arţar) din care un ex. multitulpinal — cu diametrele trunchiurilor între
10-15 cm,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05I3. ssctor5. Bucureşti, România
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- 4 ex. Prunus cerasifera sp.(corcodu) — cu diametrul trunchiului 15-25 cm, h= 6 m,
situat la Iimita de proprietate nord,

- 6 ex. twnchiuri ĺără coronament în proximitatea limitei de proprietate din partea de
nord.

La verificarea efectuată pe teren s-a constatat faptul că terenul era îngrădit, neigienizat,

cu vegetaţie crescută spontan din specii invazive.
In urma analizărü documntaţiei depuse i a verificărilor din teren, ţinând cont de faptul

că materialul dendrologic inventariat pe amplasament nu impiedică edificarea construcţiei,
solicitarea nu se supune avizării, conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea

Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
Dacă în timpul execuţiei lucrărilor de împrejmuire, situaţia din teren nu permite protejarea

sistemului radicular al arborilor aflaţi pe amplasament, existând riscul secţionării acestuia,
defrişarea materiaĺului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emis in baza unei solicitări punctuale (defriare care va implica plantarea de material dendrologic
în compensare).

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

Prezentul aviz este valabil numai dacă sunt respectate condiţiile impuse in Decizia etapei
de incadrare nr 13/18.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti cu privire Ia
spaţiile verzi amenajate pe amplasament i plantarea unui arbore Ia 4 locuri de parcare. Avizul
este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale — Direcţia pentru
Cultură a Municipiului Bucureti.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, )it. b)
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

(%‘ ))s

ĺntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:DV.J 3ex./1605.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpJ/vňw.omb.ro.lnsUtu1jWprnart&dIrevUVdirecUa mediWavize arbod In consultarWavlze wtoii In consuhare.Dho

pe data de

t
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 10109, 10768, 4684/1669395/ 3 i MAI. 2Üi

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢH

Spre tünţă:
- Cornpania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureti

str. Adstide Demetriade, rw. 2, birou nr. 18, sector 1, orncecmddb.ro
- Cornpania Municipală Conso(idări S.A.

str. Traian, nr. 44, sector 3
- Primăria Sectorului 3- Direcţia Administrarea Domeniului Public

hztr. Odobeti nr. 5-7, Sccíor 3, Bucureti
- Liceul Teoretic Benjamin Franklin, str, Pictor Gheorghe Tăttărescu, nr. 1, sector 3

Referitor la adresa dvs. nr. 1282/31.10.2018 înregistrată la P.M.B - Direcţia de Mediu
cu nr. 10768/31.10.2018 şi adresa nr. 3480/11.10.2018 transmisă de Compania Municipală
Dezvoltare Durabilă Bucureti, str. Aristide Demetriade, nr. 2, biľou nr. 18, sector 1, înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1669395/11.10.2018 i la la Direcţia de Mediu cu nr. 10109/12.10.2018, prin care
ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru de&işarea arbońlor situaţi în curtea Liceului
Teoretic Benjamin Franklin din str, Pictor Gheorghe Tăttărescu, nr. 1, sector 3 care sunt situaţi pe
amplasamentul viitorului “Complex Multifuncţional pentru Activităţi Didactice şi Sport" care
urmează să se construiască în incinta unităţii de învăţământ sus menţionate i care împiedică
construcţia respectivului obiectiv, după verifkarea efectuată pe teren, în data de 19.10.2018, vă
facem cunoscut

1 .Având în vedere documentele existente la dosar:
- Fişă de înregistrare tip;
- Actele de Proprietate (Hotărârea/20.07.2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat în administraţia consilülor locale ale sectoarelor 1-6, Protoeolul nr.
9332/26.10.2009, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 privind reorganizarea reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ş privat de pe raza Sectorului 3 al Mwniiui
Bucureti pentru anul co1ar 2018-2019);
- Planuri de încadrare şÍ de situaţie, scara 1:1000 şi 1: 2000;
- Extras de earte funciară pentru Informare, Carte Funciară nr. 2i'298 Bucureti
- Certitkatul de urbanism nr. din 01.03.2017 emis de Primăria Sectorului 3;

Bd. Regina Elisabeia nr 47, aDd poştal 050013, sedar 5, Bucureşti. Romăna
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- Autodzaţia de construire nr.'OÜdin 07.08.20 18 emisă de Primăria sectorului 3;
- Clasarea notificării nr.*2.03.20l7 emisă de APM Bucuresti;
- Planul de identificarea materialului dendrologic afectat scara 1: 200

2. In urma analizării documentaţiei, având în vedere că arborii împiedică finalizarea
execuţiei vütorului “Complex Multifuncţional pentru Activităţi Didactice i Sport" care urmează
să se construiască în curtea Liceului Teoretic Benjamin Franklin din str, Pictor Gheorghe
Tătărescu. nr. I, sector 3 i în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor completată i modiflcată
cu Legea 47/2012, potrivit H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
pe teńtoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriarea cu extragerea rădăcinilor pentru următorii:
Arbori:
- l ex. Morus sp.(dud), D= 35 cm. H 12m;
- l ex. Cydonia oblonga (gutui), D=lOcm, h= 3,5 m;
- 3 ex. Prunus avium (cireş), (D= 8-lOcm, H 7-8; D35 cm, H10m, D8 cm, H 4m);
- 6 ex. Acer platanoides(arţar), D45 cm, H= l0-12m;
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm), D= 35-40 cm, H= 10-12 m;
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar), D= 15-20 cm, H= 10-12 m;
- 4 ex. Prunus cerasifera (corcodu), D= 15-18 cm. H6-7m;
- 4 ex. Malus sp. (măr), D= 15-18 cm, H=5-6 m;
Arbu$i:
- 13 ex. Thuja sp. (tuia) D= 10- 15 cm, H l,5 -2,5 m.
Transplantare:

- 3 ex. Prunus persica (piersic)D5-8 cm, H1,5m;
- l ex. Gingo biloba(arborele pagodelor), D=8-l0 cm, H=4-5m;
- 2 ex. Syńnga vulgańs (liliac);
- l ex. Catalpa bignonioides(catalpa);
- 2 ex. Prunus avium (cire), D8 cm, H= l,5-l,8m.

Lucrările avizate de defrişare ş scoatere a rădăcinilor arbodlor se vor efectua pentru a
permite edificarea vńtorului “Complex Multińincţional pentru Activităţi Didactice i Sport" prin
grija dvs, în prezenţa unui reprezentant al DADP, Sector 3, care va prelua materialul lemnos
rezultat, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că executantul lucrărilor este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăńlor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform
art. 6. pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arbońlor avizaţi pentru deü-işare, aveţi obligaţia plantării a 132 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului 20-28cm (diametml trunchiului minimum 7 cm) i
înălţime în üincţie de specie i 78 ex. arbuti, în perioada optimă de plantare din toamna anului
2019 — primăvara anului 2020, respectând Protocolul de plantare nr. 390393/24.04.2019,
înregistrat la P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 4684/22.05.2019.

Lucrările de transplantare se vor executa prin grija dvs. La execuţia operaţiunilor de
transplantare a arborilor menţionaţi se va avea în vedere asigurarea tasării pământului în groapa de
transplantare i drenajul gropii unde se va executa transplantarea. De asemenea, pentru prinderea
mateńalului dendrologic în noua locaţie, aveţi obligaţia udărü materialului dendrologic cel puţin o
perioadă de vegetaţie, pentru asigurarea prinderii acestuia, Perioada de transplantare este perioada
de repaus vegetativ (toamna — primăvara). In cazul în care, arborii transplantaţi nu se vor prinde
după o perioadă de vegetaţie, acetia vor fi înlocuiţi cu material dendrologic de acelaşi tip.

Bd. Regina Bisabeta nr. 47, wd poştal 050013, sector 5, Bucureşd. Románia f
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La finalizarea lucrărilor de transplantare, aveţi obligaţia anunţărü Direcţiei de Mediu din
cadrul PMB pentru planiftcarea i efectuarea verificăńlor în teren.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Defr4are: 22 ex. arbori, 13 ex. arbuti
Transplantare: 9 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona- OPA

Red: S.M./Sex./ prezentul aviz a fost postat pe site- uI PMB.
pe data

efServiciu Avize iAcorduri,
Expert, Dan iela VOINESCU

IntocrnU, Expert, Silvia MA ŢEÍCU

de

20,
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DJRECŢIA DE MEDIU

Nr. 11668,79,291,69511687460,1695733,1698665,1704350/ 3l MAI 20;g

CĂ TRE,
S.C. OMVPETROM S.A

Strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti

( Str. Carpaţi nr. 5-11, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1687460/06.12.2018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 11668/07.12.2018, prin care solicitati emiterea avizului de specialitate cerut

prin Certiflcatul de Urbanism nr. ‚ în scopul,, Iucrări de

curăţare, remedieresol/subsol i reconstrucţie ecologică a amplasamentului depozit Griviţa,

situat pe terenul din str. Carpaţi nr. 5-11, sector 1, cu completările înregistrate Ia P.M.B cu

nr. 1695733/07.01.2019, 1698665/16.01.2019, 1704350/01.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu

cu nr. 79/08.01.2019, 291/17.01.2019, 695/04.02.2019, vă comunicăm următoarele:

1. Având în vedere documentele depuse Ia dosar
- Cerere
- Certificatul de Urbanism nr din

anexă
- Decizia Etapei de Tncadrare nr.

Protecţia Mediului
- Memoriu Tehnic

Extras de Carte Funciară pentru informare nr.

+ planurile

misă de Agenţia pentru

a, nr

-Ceruricat ue iiiitgistrare aI firmei
-Certificat de Atestare a dreptului de proprietate asupra terenului Seria

exa nr

2) a verificărilor efectuate în teren în data de 07.01.2019

n r

3) a analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului
—CGMB din data de 30.01.2019 i a rezoluţiei acesteia

4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului flucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:

Bd. Regina Ehsabeta nr 47, d ştaI 050013, scdo 5, Buaaeş, Rránia
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Arbore situat pe amplasamentul depozit „Griviţa", str. Carpaţi nr. 5-11, sector 1
-1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 18m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se

află arborii, 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 şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 10 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia
bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în
toamna anului 2019-primăvara anului 2020, pe terenul din str. Carpaţi nr. 5-11, sector 1,
potrivit Angajamentuiui de Plantare nr. 11668, 79,291,695/N21.05.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceiaşi act normativ.

Oefrişare -1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

L ;•‘» ş

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLESU

2 6.MAL 2019
Rod: G.M. /4 ex. — 22.052019 pmzentul aviz a fost postai pe site-ui PMB

pe data đe
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PRIMARIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1754414, 1756190,1786301 /6909, 7128, 1208610&Jf.2(JM

CĂTRE
EDIFICIA STAR CONSTRUCT S.R.L.
Bd. Theodor Pallady, nr. 66, sector 3

(Bd. Theodor Pallady, nr. 66, sector 3)

Referitor la adresa dvs. inregistrată Ia Primăría Municipiului Bucureti cu nr.
1754414/11.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6909/12.07.2019, completată cu documente
prin adresa înregistrată Ia RM.B cu nr. 1756190/17.012019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
7126(18.07.2019 i prin adresa inregistrată Ia P.M.B cu nr 1786301125.10.2019 i śa Direcţia de
Mediu cu nr. 12086/25.10.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate pentru defriarea unor
arbori situaţi în Iocaţia din Bd. Theodor Pallady, nr. 66, sector 3, i care împiedică edificarea
construcţülor autorizale prin Autorizaţiei de Construire nr, vă comunicăm
următoarele:

1) în urma anaĺizării documentelor existente la dosar:
- Cerere tip1
- Ceńificatul de Urbanism nr

planurile anexă 1:2000, 1:500,
- Autorizaţiei de Construire nr

anexă,
- Decizia etapei de încadrare nr. din 15.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureti ş planul anexă,
- PIanuI de amenajare peisagistică.
- Extras de cade funciară pentru informare, Cade Funciară nr.
- Aviz Compania Naţională de Administrare a Infrastwctudi Rutiere S.A. nr. din

07.08.2019,
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr ‘10.07.2019 +plansele anexă
- Acord Brigada de Poliţie Rutieră nr. 7/16.07.2019 +planse anexă,
- Hotărârea nr. 125.06.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Construire ansamblu rezidenţial alcătuit din 12 imobilelblocuń cu RH propus P+4E-P-
12E cu funcţiunea de Iocuinţe colective cu zonă comercială (plaza), birouri, servicii,
galerii comerciale ;I parcaj auto multietajat cu RH propus =P+11E+Tcirculabilă pe un
teren situate în Bulevardul Theodor Pallady, nr 66, Iot 1, Sector 3'

- Aviz arhitect sef privind aprobare PUD- nr DŰP/1 1-2019/07.05.2019
- Fotografi.

2) a verificării ín teren đin đata de 16.07.2019 când au fost inventariaţi 9 arborii situaţi pe
domeniul public lângă gardul proprietăţii mai sus mentionate, care împiedică realizarea
construcţiei ce face obiectul Autorizaţiei de Construire nr. din 12.08.2019

din 21 .03.2019 emis de Primăria Sectorului 3 cu

din 12.08.2019 emisă de Primăria Sectorului 3+planul

Bucureti sector 3,
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3) i potrivit Iegislaţiei specifice, respectiv:

• a prevederilor H.C.G.M.B. nr. 23412010 care impune: “Aprobarea pentru realizarea

oricărei construcţii noi pe suprafeţe mai mari de 1000 mp, va fi condiţionată de amenajarea unui

spaţiu verde cu suprafaţă de cel puţin 30% din suprafaţa totală a parcelei afectată proiectului,

din care ceI puţin 2/3 va fi pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită

dezvoltarea vegetaţiei de talia arbufllor, i condiţii de drenare a excesului de umiditatť

• a prevederilor art 12, alin (1)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările i

completările ulterioare;
• a prevederilor H.C.G.M.B. nr 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucuresti,

4) i conform avizului de principiu nr 1756190, 1754414/6909,71282/24.06.2019 i până Ia

obţinerea de către beneflciar a acordului din partea administratorului spaţiului verde, respectiv

Acordului administratorului (Primăria Sectorului 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public

pentru desf]inţarea/mutarea spaţiului verde necesar realizării căilor de acces cât i pentru

defriarea a celor 7 arbori exístenţi pe platbandă.

AVIZĂM
defriarea cu extragerea rădăcinilor pentru un număr total de 9 ex. arbori, situaţi pe
domeniul public, după cum urmează:

• 3 ex. Populus sp. (plop), D= 35 cm, H 12 m,
• 2 ex. Populus sp. (plop), D 40-45 cm, H= 10-12 m,
• 1 ex. Populus sp. (plop), D= 20 cm, H 6-8 m,
• 3 ex. Populus sp. (plop), D= 30 cm, H 10 m,

Lucrările avizate de defriare i scoatere a rădăcinilor arborilor se vor efectua pentru a
permite edificarea vHtoarelor construcţii prevăzute în Certificatul de Urbanism nr. 448 din

21.03.2019 emis de emis de Primăria Sectorului 3, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor

din jur i a reţelelor aeriene.
Precizăm că proprietarul terenului unde se găsesc arborii este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a defrisărilor, 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 ESTE VALABIL CU RESPECTAREA
URMĂTQARELQR OBLIGATII:

- plantarea a 90 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului 20-28cm i

înălţime în funcţie de specie, în prima perioadă optimă de plantare respectiv toamna anului
2019, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea celor 9 ex. de arborilor avizaţi pentru
defriare, aveţi obligaţia plantarb a 10 arbori pentru un exemplar defriat, pentru care
beneficiarul prezentului aviz a depus Angajamentul de plantare în compensare nr. 6909,

7128, 120861A107.11.2019
- plantarea a 182 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului 20-28cm

I înălţime în funcţie de specie, aferenU celor 728 Iocuri de parcare, reprezentând un arbore Ia 4

Iocuń de parcare, conform Decizia Etapei de lncadrare nr, 42 din 15.07.2019 emisă de Agenţia

pentru Protecţia Mediului Bucureti + planul anexă.
- amenajarea unei suprafeţe de 14734,05 mp spaţü veni— 10887,82 mp pe soI (22,65

% din suprafaţa terenului) i a unei suprafeţe de spaţii veni amenajată pe terase — 3846,4

mp (8 % din suprafaţa terenului), conform Deciziei Etapei de lncadrare nr, 42 din 15.07.2019

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucure$i, care stabilete această obligaţie conform
prevederilor HCGMB 234/2010, Suprafaţa de spaţii verzi amenajată pe acoperis trebuie să

respecte o grosime a solului (60-80 cm) care să permită dezvoltarea vegetaţiei de talia arbutilor
i condiţii de drenare a excesului de umiditate.
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- si a tuturor obligaţiilor prevăzute in cadrul Autorizaţiei de Construire nr. 559 din
12.062019 emisă de Primăria Sectorului 3+planul anexă.

La finahzarea proiectului aveţi obligaţia de a anunţa în scris Direcţia de Mediu în
vederea verificării respectării prevederilor prezentuiui aviz.

Menţionăm că persoanele împuternicite care vor efectua recepţia au obligaţia de a
verifica punerea in aplicare a obligaţiilor prezentului aviz ęi pe toată durata funcţionării investiţiei
de către autorităţile competente.

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

Defr4are: 9 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ať -

DIRECpą\
& EMEj3ąJJ!

*

Îniocmit,

Expert, SiIvia MAŢEICU

Red:SMi4exJ.O&/LjQD/EL..... $ WÜV 2019prezenlul aviz a fcst postat pe site- iiI PMB.
hup/*,ny.pmb.rolinslituthjnrimpdaldirediiĺdirectip mpdiWpvize p,tQń ín consultareţpvize prtoh in çonsultare.php. ae dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

DI.
Str.

JLNUV. LUIi

CĂTRE

(B-dul Apicultorilor nr. 19, sector 1)

Nr. 1729376/3206/1755257/7060

Referitor la cererea dvs,, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1729376/17.04.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3206/18.04.2019, completată prin documentaţia înregistrată la
P.M.B cu nr. 1755257/15.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7060/19.07.2019 prin care

O solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind intervenţia asupra arborilor simaţi pe
terenul proprietate privată din B-dul Apicultorilor nr. 19, sector 1, pe amprenta la sol sau
în imediata vecinătate a viitoarei construcţie, vă facern cunoscut următoarele:

1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
-C.U.nr.
- Planuri topograflce 1:500, 1:2000 vizate spre neschimbare anexă Ia C.U. sus

rnenţionat;
- Contract de Vânzare Cumpărare nr. -

- Extras de Carte Funciară nr. 9;
- Memoriu de prezentare proiect Demolare Construcţii Existente — parter i

Constnire Locuinţă Unifarnilială S+P+IE+M însoţit de planuri;
- Avizul tehnic de consultanţă preliminară de circuiaţie nr.

de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureti nr.
prelungirea valabilităţii P.U.G. Bucureti;

- Act de reglementare emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Bucureti nr.

O 2) a verificărü în teren în data de 21.05.2019 în vederea inventarierii materialului
dendrologic situat pe terenul din curtea imobilului nr. 19;

3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată. cu moditkările i
completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i, avizăm

Defriare i scoaterea rädăcinilor:
Curte imobil, latura dinspre B-dul ApicidtorUor

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 5-8cm, h 5m (răsăriţi spontan)
- l ex. Prunus cerasus (visin) O lScm, h 7-8m
- 1 ex. Malus domestica (măr) O lOcm, h 6-7m
- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) O Scm, h 6m
- 1 ex. Prunus cerasifera multitulpinal (corcodu) O 5-Xcm, h 3m
- 1 ex. Abies alba (brad) O 2Ocm, h 16m
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Curte imobil, latura dinspre sti-. PădurU
stônga acces auto:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 6-lcm. h 4-óm (răsărit spontan)
- 1 ex. Acer platanoides (arţar) O IOcm. h 8m
Protejareűoaletare
In timpul lucrărilor de construire a viitorului imobil, arborii menţionaţi mai jos. se

vor proteja prin luarea tuturor rnăsurilor de menţinere a distanţei săpăturilor de minimum

2m faţă de arbori (la această distanţă săpăturile se vor executa manual). fără a f secţionate

sisternele radiculare ale acesiora, se vor evita depunerea pămăntului sau altor materiale de

construcţii în jurul trunchiului arborilor i se va evita rănirea/ruperea ramurilor arbońlor

prin manevrarea utilajelor din dotare folosite la demolare sau construire, Totodată pentru a

nu rupe sau răni arpante1e arborilor, acestora li se vor aplica luçrări de întreţinere care vor

consta în eliminarea ramurilor uscate. reducerea lungimii ramurilor care vor afecta

viitoarea tätadă a clădirii noi sau pendule peste clădirea existentă, cu maximum 1,5-2m, se

va reduce înălţimea coronamentelor cu maximum 1.5m fără a se afecta echilibrul biologic

al arborilor i dec)ansarea procesului de declin biologic la materialul dendrologic amplasat

astfel
Aliniamentul B—dul Apicultorilo; în dreptul imobUzdui nr. 19

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 7Ocm. h 12-14m - protejare
Curte imobil, colt żnz'ersecţia străzüor Pădurii cu Apicultorilor

- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 3Ocm, h lOm — protejare/toaletare
Curte imobil, latura dinspre str. Pădurü
dreapta acces aziÍo:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O lOcm. h 5m — protejare/toaletare
- 1 ex. Armeniaca vuigaris (cais) O 8m. h 5m coronamentul rupt ca urmare a

condiţiilor rneteoroĺogice nefavorabile — protejare/toaletare
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 25cm, h 1O-12m limita colt către proprietatea nr. 24-26

str. Pădurii — protejare/toaletare
Lucrările avizate de defriare/toaletare ale arborilor situaţi pe proprietatea de la nr.

19, se vor efectua prin grija proprietarului legal al terenului pe care ace$ia se găsesc cu

personal specializat/calificat. evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces. luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur

a reţelelor aedene.
Arborü situaţi pe spaţiul verde aI proprietăţii din B—dul Apicultorilor nr, 19 care

sunt avizaţi pentru protejate vor Ji păstraţiĺconseiwaţi!întreţinuţi, atăt pe timpul

desjăşurărü wntierului pe toată perioada de demo/arekonstruire, cát i după Jinalizarea

acestor łucrărż. In Íimpul žucrărilor, reiterăm faptul că, se va menţine distanţa săpăturilor

de 2;;; faţă de trunchjul arbori, se vor evita depunerea pămántului sau altor materiale în

jurul trunchiului arborilor, rănirea!ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea

utiłajeior din doiare.
Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului sunt răspunzători de

siguranţa hunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor. supravegherea execuţiei

lucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a defrisărilor,

in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului

Bucureti.
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Pentru repararea prejudiciuiui adus mediuiui conform H.C.G.M.B. nr 304/2009privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i,proprietarul imobilului nr, 19 din B-dui Apicultorilor, în compensarea arborilor avizaţipentru defriare, are obligaţia plantării a S4ex. arbori tineri eu halot de pământcircumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime corespunzătoare circumferinţei înfuncţie de specie, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2020 — primăvaraanuiui 2021, în spaţiile verzi aferente imobi]ului, amenajate conform prevederilor legaie,la finalizarea construcţiei în B-dul Apicultorilor nr. 19, respectănd prevederile dinAngajamentul de plantare nr. 7060/A din 12.11.2019
La §nalizarea lucrărilor de plantare, proprietarul legal a1 terenului din B-dulApicultorilor nr. 19, conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, are obligaţia de aanunţa letric Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren aplantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din ace1ai actnormativ.
Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care austat ia baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiteriiprezenmlui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţieiiucrărilor i este valabil doar însoţit de Autorizaţia de Construire a noului imobil din B-dulÁpicultorilor nr. 19, sector 1, emisă în baza Certiflcatului de Urbanism nr.422/20/A/2206/22.03.2019, are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Nerespectarea prevederilor din avizui de specialitate constituie contravenţie i sesancţionează conform art. 2 din Anexa nr, l Ia H.C.U.M.B nr. 304/2009 privind aprobareanormelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul ReginaEiisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectoml 5, numai în ziua de lucru cupublicul, marţi între oreie 9-13.
Defrişare — 9 ex, pe proprietate
Protejare — 5 cc (1 ex. ín dorneniul pubłic .şi 4 cc pe proprietai'e,,)
Toałetare — 4 ex, pe proprietate

.ţjţocnîit
ExerŔMţCrJstina ENA CHE

Red E.C, I 4 ex. — 0811.2019 prezenlul aviz a fost poslat pe siteuI PMB

pe dula de

l dDHI

DIRECTOR EXECUTIV,
Sin,onu-Mariana POPA

Bď Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, şedor 5, Bucure$, RanánÉa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1761899/7920; 1782895/11684LĆ Noy 201g

CĂTRE
DL reprezentant ŁÍDŁ -

B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6 E, PBT Building, etaj 1. sector 1

(Calea Rahovei nr. 284, sector 5)

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr 1761899/07.08.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7920/08.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ja
P.M.B cu nr. 1782895/15.10.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11684/16.10.2019 prin

Q care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind defriarea a doi arbori situaţi pe
proprietatea privată din Calea Rahovei nr. 284, vă comunicăm următoarele

1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Certificatul de Urbanism nr. din 19.06.2015 care a stat la baza demarării

aprobării PUZ Calea Rahovei nr. 284, însoţit de planul anexă 1:2000 vizate spre
neschimbare;

- Aviz preliminar nr. pentru PUZ Calea Rahovei nr. 284;
- Act de reglementare emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti nr.

la faza PUZ
- Aviz Arhitectului Sef nr. pentru PUZ Calea Rahovei nr. 284, emis

de către Direcţia de Urbanism P.M.B.;
- Regulamentul de urbanism aferent PUZ Calea Rahovei nr. 284;
- H.C.G.M.B nr, privind aprobarea PUZ Calea Rahovei nr. 284,

sector 5;
- Planul aferent PUZ Calea Rahovei nr. 284, sector 5;

Q - Extras de Carte Funciară nr.
- Extras de Carte Funciară nr.
- Dovada deţinerii proprietăţii, Contract de Vânzare Cumpărare nr.

însoţit de împuternicire;
- Memoriu Tehnic de prezentare a construcţiei;
- C.U. nr. din 29.06.2018 însoţit de planurile anexă 1:500,1:2000 vizate spre

neschimbare;
- Comisia Tehnică de Circulaţie nr, însoţită de planul anexă vizat spre

neschimbare;
- Act de reglementare emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti nr.

Ia faza A.C, însoţită de planul anexă vizat spre neschimbare;
- Aviz Brigada Rutieră nr.
- Autorizaţia de Construire nr. din 10.05.20 19 însoţită de planul de

situaţie vizat spre neschimbare;
- Plan de situaţie cu marcarea arborilor pentru care cităZétiterea avizului;

p DIRECŢIA
DF MEnjij)____________

I



- Plan de reamenajare spaţii verzi la finaĺizare lucrare de construire;

- Fotografii din locaţie
2) a veriűcărü în teren în data de 25.09.2019 in vederea inventarierii materialului

dendrologic situat pe teren
3) în conformitate çu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, modificăńle i

eompletările ulterioare i potrivit H.C.O.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm

Defriare i scoaterea rădăcinilor:
Pe amprżza vüžoarei arźere de circulaţie, acces din Calea Rahovei:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) O 6Ocm. h 14rn, situat pe ampriza viitorului

earosabil, ia aproximativ 2.16m de limita stângă a proprităţii

Toaletare
Limita dreapta a proprietăţii spre benzinărie

Ređucerea cu maxim 1-l,5m din iungimea ramurilor penduie spre proprietatea din

vecinătate, benzinăria MOL, în vederea eliminării riscului de frângere i prăbuire a

rarnurilor ia condiţii meteo nefavorabile. cu aplicarea lucrărilor de echi]ibrare a

coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia

baza acestora (primul etaj de arpante)
- 2 ex. Ai)anthus altissima (fais oţetar) O 8-lOcm. h 4-6m

- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 15-2Ocm. h 8m
- 3 ex. Morus sp. (dud) O lOcm. Ii 6-7m

Spate benzinărie in vecinătatea spălătoriei auto

- 4 ex. Morus sp. uni i bitulpinală (dud) O 25-6Ocm, h lOm - reducerea cu

maximum I.Srn din lungimea ramurilor pendułe spre proprietatea din vecinătate, spălătoria

benzinăriei MOL, în vederea eliminării riscului de fřângere i prăbuire a ramurilor la

condiţii meteo nefavorabiłe, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor i

eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora

(primul etaj de arpante)
Latura din faţă a proprietăţii accesul din Calea Rahovei ‚ sĺánga acces:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) O l5Ocm. h 14-16m - eliminarea ramurilor

uscate i reducerea cu % din înăiţimea coronamentului (până la nivelul de minirnum 12m)

pentru a evita třângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta

înaintată i esenţa slabă a lemnului speciei.
Lucrările avizate se vor efectua prin grija proprietamlui legal al terenului pe care se

află arborii, cu personal califlcatlspecializat. evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bĺoca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.
Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăriior, privind respectarea

avizului. respectarea tehnologiei de execuţie a defriărilor. în caz contrar aplicându-se

sancţiuni confonrt art. 6, pct, 8 din Mexa nr, I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiu!ui Bucureti. în

.toĄ I I



compensarea arborelui avizat pentru detřiare, întrucât Iocaţia se află încadrată în subzona
CB3a, aveţi obligaţia plantării a lOex. arbori tineri cu balot de pământ circumferinţa
trunchiutui de 20-28cm i înălţime corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de speeie, în
perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2020, respectând prevederile
din Angajamentul de plantare nr. 7920,11684 A din 05.11.2019

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 RM.B, în vederea
veriflcării în teren a plantărifor În compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din acelasi act normativ.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile enurnerate în actele sus menţionate,
acte care au stat Ia baza emiterü avizului de specialitate. In situaţia în care sunt încălcate
sau nerespeetate documentele care au stat la baza avizului, vă facem cunoscut faptul că
prezentul aviz devine nul, iar proprietarul/proprietarii terenului va!vor suporta sancţiunile
prevăzute îu legislaţia de mediu în vigoare.

Recomandăm ca Ia realizarea pastilelor ce se vor înfiinţa în vederea plantării de
material dendrologic, in parcarea aferentă construcţiei, să se ţină cont de prevederile din
H.C.G.M.B. nr. 114/20 l 1 privind amenajarea i întreţinerea alveoletor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti.

Prezentul aviz are termen de va]abilitate 2 ani de la data emiterii.
DeJHşare — J ex.
Toaletare — 12 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma a POPA

( (DIE\fl

crnit
Expert rWtina ENACHE

Red E.C. / 4 ex. — 07.1 I .2019 prezentul aviz a fost poslat pe sile-uI PMB ŮJO
• pe data de

I .“so.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1791054112642; 1785841112056; 1780826/11447; (3838/1733882; 2712/1725168;
575/1722815)1 1 & NÜV. 2019

CĂ TRE,
S.C. NOR REAL ESTATE S.R.L.

B-dul Dimitrie Pompei nr.5-7,
Hermes Business Campus, HBC (C(ădirea C), eL 1, camera 3, sector 2

VEGO CONCEPTENGINEERING S.R.L. împuternicit
Spiaiul Independenţei nr. 291-293, etaj 14, sector 6

E-mafl -

(Teren situat în B-dul Expoziţiei nr. 1- 1C, Sectorul 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1791054/08.11.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12642/11.11.2019, prin care reveniţi cu
completări Ia solicitările înregistrate anterior Ia Primăria Municipiului Bucureti cu numerele
1785841124.10.2019;1780826/09.10.2019;1733882107.05.2019;1725168/04.04.2019;
1702815 din 29.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12056/25.10.2019;
11447/10.10.2019, 3838/08.05.2019; 2712/05.04.2019; 575/30.01.2019 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate, pentru intervenţia asupra materialului dendrologic situat
pe terenul din b-dul Expoziţiei nrl-1C, sectorul 1, în vederea construirii unui ‚imobil
multifuncţional (birouri, comert, Iocuinţe)", conform Certificatului de Urbanism
nr.. - - ‘04.07.2017, cu prelungirea valabilităţii până Ia 05.07.2020, vă facem
cunoscut urmatoarele

• Ia verificările efectuate pe teren în datele de 15.05.2019 i 15.10.2019 a fost
inventariat materialul dendrologic care împiedică efectuarea Iucrărilor de construire i
organizarea de antier in incinta proprietăţii după cum urmează
Latura proprietăţii spre B-dul Expoziţiei — arbori situaţi Ia Iimita cu gardul:

- 27 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) e 30-SOcm, h 5-14m (unele exemplare fiind bi i
multitulpinale)

Latura proprietăţii spre Universitatea Româno — Americană:
- 11 ex. Tilia sp. (tei) e 40-5Ocm, h 9-12m (2ex, sunt în dec)in biologic prezentâd
scorburi deschise pe trunchiuri)

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 3Ocm, h 4,5m, uscat în procent de 85%
Total - 39 ex. arbori

• în urma analizării documentaţiei depuse Ia dosar, a inventarierii pe teren a
materialului dendrologic sus menţionat, care împiedică executarea Iucrărilor de construire
(conform documentaţiei analizate) i organizarea de santier în incinta proprietăţii, vă facem
cunoscut avizul de principiu favorabil, în scopui obţinerii Autorizaţiei de construire cu
respectarea următoarelor obligaţü:

- se vor respecta ‚prevederile HCGMB nr. 347/2008 cu privire la asigurarea suprafeţelor
minime de spaţii verzi în incintă, precum ş distribuirea acestora" conform Avizului Ia PUD
aI Arhitectului ef r 10.04.2013, prevederi care stipulează .aprobarea pentru realizarea

Bd. Regina Esateţa nf 47 cođ poşt 050013, sedoi 5, Bucuieş, Romänia



oricărei construcţii noi pe suprafeţe mai mari de l000mp va fi condiţionată de amenajarea

unui spaţiu verde cu suprafaţă de ceI puţin 30% din suprafaţa totală a parcelei afectată

proiectului, dŕn care ceI puţln 2/3 va ň pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului

care să permită dezvoltarea arbutiIor i condiţii de drenare a excesului de umiditate"

- se va respecta bilanţul teritorial de spaţii verzi de 30% aprobat prin PIanuI de

Reglementări vizat spre neschimbare anexă Ia PUD B-dul Expoziţiei nr. 1-1C, respectiv

.bilanţ de spaţii verzi 30%" raportatla suprafaţa de 11635 mp.;

- respectarea prevederilor PUG (caracterul subzonei CB1 $ubzona servicii publice

dispersate în afara zonelor protejate" care stabiIete Ia Art. 13 — Spaţii plantate .spaţűle

neconstruite i neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un

arbore Ia fîecare 100 mp."

După obţinerea Autorizaţiei de construire, aveţi obiigaţia solicitării avizului definitiv

pentru defriarea materialuiui dendrologic sus menţionat situat pe proprietate, dată Ia

care se vor stabili i modalităţile de plantare în compensare, În acest scop pentru obţinerea

acestuia, În conformitate cu Anexa 3 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoríul Municipiului Bucureşti este necesar, ca pe Iângă

Autorizaţie de construire cu planurile anexă vizate spre neschimbare să completaţv

documentaţia cu:
- PIanuI de amenajare peisagistică aferent vätoarei construcţü, cu respectarea

prevederilor mai sus menţionate în Avizul Arhitectului ef nr7/8/10.04.2013 i PIanuI de

reglementări vizat spre neschimbare anexă Ia PUD B-dul Expoziţiei nr. 1-iC; PIanuI va fi

elaborat i semnat de către speciaIiti în domeniu (arhitect peisagistlpeisagist) în care să se

regăsească marcaţi arborfl ce se vor planta, cu precizarea specfllor, suprafeţele de spaţii

verzi pe sol natural i cotarea acestora; Toate elementeie marcate pe plan vor f] prezentate

detaliat în Iegenda Ia plan;

Menţionăm că în baza acestui de aviz (de principiu) nu se execută Iucrări de

defrişare sau toaletaraDacă de Ia data emiterii prezentei până Ia data emiterii avizului de

defriare, apar modificări în proiectul care face obiectul cererii dvs., vă facem cunoscut că

aveţi obligaţia de a transmite aceste modificări in vederea reanalizării documentaţiei i

emiterfl avizuiui de specialitate.
Moditîcădle apărute în conţinutul actelor depuse pentru instmmentarea dosanilui i

neanunţarea acestora vor atrage după sine anularea prezentului aviz.

Actele solicitate se vor depune ia registratura Primăriei Municipiului Bucureşti cu

sediul în B-dul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, în zilele de program cu publicul (Iuni, marţi:

830_1 6°, miercuri: 8°—i 8°, joi, vineri a°—i 8°
Nerespectarea celor menţionate în prezentu( aviz de principiu va fi sancţionată

conform cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe

teritoriui Municipiuiui Bucuresti, art. 4, flt. b.

DIREQfl&ĘXECUTIV,
POPA

h' ‘:I•rJ

ĺ ĺ •

íntocmiĹ Exp. Tudora BUILA

Red:TB/Gexfl9. 112019 pezentul auiz áfóst pnstat pe site-uI PMB
pe data de

o, o.,,,.. IikaI n ‘-rwi ‚ątl n5fW113 çednr5 Bucurestj. Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.C ELGAN OFFICES S.R.L, prin doamna 1

Str. Barbu Văcărescu nr 201, camera 12, sector 2, Bucureşti

-Certďicat de ĺnregistrare
•Autońzaţie de Desűinţare nr.
-Certiňcat de Urbanism nr.
-Extras de Carte Funciară nr.
-Clasarea NotiÍlcării nr. ? emisă de APMB
-Acord de pňncipiu- Comisia Tehnică de Circuiaţie PMB nr.-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie PMB nr.
-Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie PMB nr. l
-Contract de Vănzare-Cumpărare cu Încheiere de Autentificarc nr.

emisă de către APMB

-Aviz Tehnic nr
-Memońu General Plan urbanistic de Đetaliu
- Aviz Bńgada Ruücră nr.
-Aviz Direcţia Đezvoltare —Biroul Avize CFR pentru Terţi nr
-Act de Alipire cu Încheiere de Autentiiicare n4

2) a veńflcăiji in teren din data de 22.10.2019

3) a airnlizării documenta;iei în cadrul şedinţei Comisiei Ecologie şi Protecţia Mediului —CGMB din 23.10.20 19 şi a rezoluţiei acesteia

B4 Regina asabs m'. 47, 14i 050013, sedor 5, &cseşt. RflaTd: 02130555 X
htpihms flm

p%)

Nr.1 783029/ 11643/
i &

e-mail:

( str. Preciziei nr. 31?, seetor 6)

Urmare adresei dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1783029/15.10.2019 şi ia Direcţia deMediu cu nr.1 1643/16.10.2019, prin care soiicitaţi emiterea avizului de specialitate de deňişarepentru 40 ex. arbori siwaţi pe terenul din str Preciziei nr. 3F, sector 6, arbori amplasaţi peamprenta consĹmcţiei ia soi şi in imediata vecinătate a viitoarei construcţii de birouň cu regim deină]ţime 2S+P+7E+Etehnic, amcnajare spaţii verzi; realizare parcajc la soi, alei carosabile şi aleipietonaĺe in incintă împrejmuire şi accesuri; organizare executare lucrăd, conform Ceriiĺicatuluide Urbanism nr. iin 14.02.2019, vă facem cunoscut unnătoarele:1) Avánd în vedere documentele depuse Ia dosar
- Cerere

-Adresa nr.!
-HCLS6 nr

Preciziei nr 3F-5", Sector 6, pentru construire imobii cu ňmcţhmea de birouri pe un teren insuprafaţă măsurată de 121 Oómp, proprietate pńvatä persoană juridică
-Direcţia Generală Arhitect Şef

privind aprobarea Planuiui Urbanistic de Dctaliu-"Str.



4) in conformitate cu R.C.G.M.B. nr. 304i2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior

verzi de pe teritoriu) Municipiuĺui Bucureşü, avizňm:

Defrişare şi cxtragcrca rădăcinilor;

Arboń siwaţi pe amplasamentul viitoarei canstmcţii şi care impiedică organizarea de şantier în

incin(a proprietăţii - sir. Preciziei nr. 3F

- Sex. Prunus cerasifera ( corcoduş) 020 cm, h2-4m

-3 ex.Prunus avium (vişin) 0 2Ocm, h2-4 m

-2 ex.Prunus domestica (prun) 08-10 cm, h3-4 m

-2ex, Tflia sp. (tei) 060 cm, h12 m

-2ex. Abies alba (brad) 015-20 cm, h7 m

-Gex. Acer sp.(arţar) ei o-i 5 cm, hG-8 m

-Sex. Ailanthus altissima.(fals oţetar) 010-15 cm, 10 m

-15 ex. Thuja sp.(tuia) 010-15 cm,4-6 m

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija propńelawlui imobilului nr. 3F din str. Precizici cu

personai specializaUautorizat, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţii!or din jur şi a re;elelor

aedene.
Precizăm că proprietarul Iegal aI imobilului nr 3F din str Preciziei este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizu]ui, respectarea

tehnoiogiei de execuţie a tňieńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona opera(iuniłor, în caz

contrar apiicându-se sancţiuni conform art 6, pct. S din Anexa nr, l la FLC.O.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor avizaţi pentru

defdşare, conform H.C.G.M.B. ar. 304/2009, avc(i obliga(ia plantării a 250 cx. arbori tincri

cu bnlot de pământ cu circumíbrinţa trunchiului de 20-28cm, măsuraţă la înălţimea de lm de la

bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circurnferinţei in hincţie de spccie şi 150 ex.

arbuşti, în prima peńoadü optimă de plantare de Ia obţinerea avizului, astfe) : 25cx. arbori tineri

cu baiot de pämănt în curtea imobilului nr. 3F din str Prcciziei şi lSUes. arbuşti, în pńmăvara

toamna anului 2020, respectând prevederile Angajamentului de Plantare nr, i i 634/N. 12. f(t&fl şi

225 CL arbori tincri care vor ít predaţi Dircc(ici dc Mediu pentru Campauia de plantarc

afercntü anului 2020, respectănd prevederile din Angajamenwl de Plantare nr ] 1 634-1IA/L?. 11.1019.

La flnalizarea iucrăńlor de plantare conf. art.9 ulin.5 din Anexa l la H.C.G.M.8. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńflcăńi în

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

nomiativ.
Pçezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defr4a;-e -25 ar arbori ş! 15 ar arbvş'iÎ

DIRECTOR EXECUTIV

Sąmona-$atvana A

Exp.

Red VP14 ex./14. 11.2019
prezentul aviz a fost postat pe se-uI PMB

modiu/pviz, vtcn in conzuItąîťIv.LL.tbofi 2$' COfltť%(tDhD pe data de

84. P.cra Ęe's (w 47 wd o1i 05C013, sedcr 5. BocmI& Rom»,a — -. —
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1720183, 1766951/2113, 9612/ 1 9 NÜV 2019

CĂ TRĘ
COMPANIA MUNICIPALĂ - DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI S.A.

Str Aristide Demetriade nr.2, et.2, bkoul 18, Sector 1

(Reabilitarea, Consolidarea Pasajului Fundeni, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.2659/19.03.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1720183119.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2113/20.03.2019,
completată cu documentaţia cu adresa dvs. nr6338/26.08.2019, înregistrată Ia Primăria
Municipiuiui Bucureşti cu nr. 1766951/26.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

Q nr.9612/27.08.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind
obiectivul „Reabilitarea, Consolidarea Pasajului Fundeni, Sector 2" conform Certiflcatului
de Urbanism nr. - din 04.08.2018, vă comunicăm următoarele:

1. In urma analizării dor!Jmentelor existente Ia dosar:
.i din 04.082018, însoţit de planurile anexă;

-Clasarea Notificării n
-Memoriu de prezentare — proiect;
-Acordul de principiu Brigada Rutieră nr -

-Acordul de principiu Comisia Tehnică de Circulaţie
-Adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 2
-Avizul Administraţiei Străzilor r

2. A reverificării în teren, în data de 14.11.2019, când s-a constatat că pe
terasamentele Pasajului Fundeni există vegetaţie răsărită spontan şi arbori, care formează
o perdea de protecţie în zonă astfel:
Tersament pe partea numerelor impare (dinspre şos. Coientina spre şos. Pantelimon):

-9 ex. Robinia sp. (salcâm) e5-25cm h=6-lOm;
-2 ex. Pinus sp. (pin) O=6-lOcm h=2-4m;
-7 ex. Morus sp. (dud), din care 1 ex. este multitulpinal O=15-l7cm h=5-7m;

-15 ex. Acer sp. (arţar), din care 1 ex. este multituipinal 015-l7cm h=5-6m;
-4 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e=15-l8cm h=5-6m;

-16 ex. Ulmus sp. (ulm) e=1o-3ocm h=6-lOm;
-24 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=6-2Ocm h=5-4m;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin), din care 1 ex. este multitulpinal O=15-l7cm h3-6m;
-4 ex. Salix sp. (salcie) O=10-l7cm h3-6m;
-2 ex. Cydonia oblonga (gutui) — tufe.

Arbori situaţi pe terasament- după Iinia ferată:
-6 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 010-25cm h=5-12m;

-35 ex. Robinia sp. (salcâm) e12-2Ocm h=4-8m;
-16 ex. Prunus sp. (corcoduş), din care 1 ex. este bitulpinal O=1O-l5cm h=3-5m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=l5cm h=4m;
-1 ex. Morus sp. (dud), multitulpinal h=7m;
-2 ex. Juglans sp. (nuc) O=12-2Ocm h4-7m;

ue i84 Regina Elisabeta nr 47, cod poş(aI 050013, sector 5, Bucureşd, România



-2 ex. Pinus sp. (pin) 0= O7cm h=2-4m.
Total - 146 ex. arbori şi 2 tufe.

Terasament pe partea numerelor pare (dinspre şos. Colentina spre şos. Pantelimon):
-12 ex. Robinia sp. (salcâm) O=10-2Ocm h=4-6m;

-5 ex. Pinus sp. (arţar) 0=2-Scm h=2-4m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 0=l7cm h=5m;

-28 ex. Salix sp. (salcie) 0=6-l7cm h=4-7m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=1O-lScm h=5-6m;
-2 ex. Ceitis sp. (sâmbovină) 0=8-l5cm h=3-4m;

-44 ex. Ulmus sp. (ulm) O=1O-l5cm h6-7m;
-1 ex. Ailanthus altissima sp. (faIs oţetar) 0=l5cm h=6m.

Arbori situaţi pe terasament după Iinia ferată:
-4 ex. Ulmus sp. (ulm), din care 1 ex. este multitulpinal 0=15-2Ocm h=6-lQm;
-26 ex. Robinia sp. (salcâm) S=1Q-2Ocm h=6-lOm;

-4 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=1O-l5cm h=5-6m;
-8 ex. Prunus sp. (corcoduş) - tufe;
-2 ex. Pinus sp. (pin) 0=8-lOcm h=3-4m;
-1 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oţetar) 0=l7cm h=4m.
Total — 132 ex. arboń şi 8 tufe.
Precizăm că arborii situaţi pe terasamente sunt în marea lor majoritate1 de talie

mică şi nu necesită alte Iucrări de întreţinereĺformare/regenerare.
3, In conformitate cu prevederile din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, modificările şi
completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 emitem avizul de
specialitate favorabil în vederea executării Iucrărilor de reabilitare/consolidare a
Pasajului Fundeni, cu protejarea arborilor mai sus menţionaţi.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile enumerate în documentele mai sus
menţionate, acte care au stat Ia baza instrumentărfl dosarului, iar în situaţia în care
acestea sunt neconforme cu datele/documentele transmise sau sunt încălcate
/nerespectate, vă facem cunoscut faptul că prezentul aviz devine nul, iar solicitantui va
suporta sancţiunile prevăzute în Iegislaţia de mediu, în vigoare.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucräri de toaletareldefrişare.
Totodată vă reiterăm că în conformitate cu art. 1 din HCGMB nr 189/28.06.2013

care modiűcă i completează HCGMB nr 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a
îngrădirä s&ubrizărü i igienizărü terenuńlor virane în municipiul Bucure.şti „persoanele
fizice $ juridice deţinătoare de terenuń au obligaţia să asigure îngrădirea, salubrizarea,
inierbarea $ igienizarea teren urilor aflate în proprietatea sau administratea Ioť având în
vedere că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 14.11.2019 s-a constatat că pe
teramentul pasajului Fundeni de Ia calea ferată spre os. Pantelimon atât pe partea
numerelor impare cât ş pe partea numerelor pare, există ş vegeta ţie spontană.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Protejare arbori — 278 ex. arbori şi 1O tufe.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - OPA

DE fil EÍ?I
i Intocmit: Exp5fl Pricopi Anişoara

1&NÜV?I11
ReiJ: p 4)3 exJlS. tT.2019- Ĺ
— prezentul awiz arast postat pe s'te- uI PMB.
httpţ//wwwpmb ro/InstltutiWDhmariaţdirectiiidkectia mediWavize arbori in consuítarelpvize arbod n ccnsultare php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

(Str. .Şîefan Luchian, Sectorul 2)

Nr. 1770402,1787057! 10132,12189! 22, NÜ 2'Yg

CĂ TRE,
ADMINISTAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, reprezentată prin &C.PROIECTECH CQNSTRUCT S.R.L.

Str. Cireoaia nr.2, Sector 1

Q Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.1770402/06.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 10132/09.09.2019, completată cudocumentaţia dvs. nr. 16679/28.10.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1787057(29.10.2019şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12189/29.10.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului despecialitate privind executarea Iucrării: „ ReRbilitarea sistemuloi rutier aI străzii tefanLuchian sector 2", conform C.U. nr. -—

‚ vă comunicămumąătoarele:

1. În baza informatiilor din doc'imentaţia depusă de dvs.,a) C.U. nr.
-- 9 si planuri anexe;b) Adresa Arhitectului —ef nr I din 19.08.2019c) Clasarea Notificării nr. ) emisă

Mediului Bucureşti;
d) Aviz favorabfl nr

Energiei Termice Bucuresti A D.E.T.
e) Aviz favorabil nr. ‚ . -. -

f) Avize)eiacordurile individuale ale
O g) Aviz favorabi) nr.

. -

O Naţionale;
h) Aviz favorabil nr.

Circulaţie.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.11.2019 a traseului Iucrării conforminformaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoareie:a) Iucrarea se va executa pe o ungime de cca. 1955mp;b) pe traseul Iucrării şi în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi iarbori/arbu$i plantaţi, (strada nu este prevăzută cu plantaţie de aliniament,conform foto anexată).

3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

Bd. Regina Elisabeta nr 47, ctd poşwl 050013, sedor 5. Bucureşt. Románia
Ti flh1flttfl

respácĺiv

de Agenţia pentru Protecţia

emis de către Regia Autonomă de Distribuţie a

emis de către APA NOVA Bucuresti;
detinătorilor de reţele edilitare;

I emis de către Ministerul Culturii I Identităţii

emis de Comisia Tehnică de

I,ýt rtnl



a) b situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicÍtării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniuiui pubhc în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea

‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) Prezentulaviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECT TJV,

simi!PA

Întocmit: Expe Pricopi Anişoara

2O NO t4;

Red: PA/3 exJlP112019

— prezenlul aviz atast postat pe site- uI PMB.
mędiwpvize p,bori n con$ulWr&pvize a,bod in consultarepho, pe data de

fl' Ponn Fňsaheta nr 47. cođ poşlal 050013, sedor5, Bucsreşb, Románia I



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1784419/11900, 1792565/ 12833 ‘2&

CĂTRE
ARHIEPISCOPIA B UCUREŞTILOR

PROTOIERÍA III CAPITALĂ
PAROHIA “NAŞTEREA MAICH DOMNUL 171" - ZLĂTAR1

Calea Victoriei nr. 12 D, sector 3

Referitor la adresele dvs. înregistrate la P.M.B cu nr. 1784419/21.10.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 11900/22.10.2019. completată prin adresele ce conţin copii ale
proceselor verbale de recepţie a plantărilor în compensare, înregistrate Ia P.M.B. cu nr.
1792565/14.11.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 12833/15.11.2019 privind defriarea
unui arbore din curtea lăcasului de cult “Parohia Nasterea Maicii Donmułui — Zlătari"
situat pe Calea Victoriei nr. 12 D, amplasat pe amprenta la sol a viitoarei construcţii a
Centrului social-pastoral “Sfinţń Ciprian i Iustina", în conformitate cu prevederile C.U.
nr. 1493/1438714/1445344 din 21.11.2016, vă comunicăm următoarele:

1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
- Autorizaţia de Desfiinţare nr.
- Autorizaţia de Construire nr, însoţită de planurile anexă

vizate spre neschimbare;
- C.U. nr. din 21.11.2016 însoţit de planul anexă vizat spre

neschimbare;
- Avizul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale nr. privind

ediftcarea construcţiei;
- Memoriu justificativ, extras din memoriul în baza căruia s-a emis autorizaţia de

construire;

O - Act de reglementare emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Bueure$i nr.

- Actul care dovedete deţinerea proprietăţń, identificat Sentinţa Civilă nr.
emisă în edinţa din data de 29.04.2011 prin Hotărârea Tribunalului Bucureti în dosarul
nr.

- Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară anexă la dosarul nr.
- Avizul Arhitectului efnr. — PUD - Calea Victoriei nr. 12 D.

sector 3;
- Hotărâre nr. privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu - Calea

Victoriei nr. 12 D, sector 3;
- PIan PUD - Calea Victoriei nr. 12 D, sector 3;
- Extras de Carte Funciară nr.
- Avizul Ministerului Culturii ş Identităţii Naţionale nr. privind

defriţarea unui arbore din curtea amplasamentului înscris în Lista Monumentelor Istorice

I i _. I



actuatizată în 2015, la poziţia 2187, înregistrat cu adresă de înaintare la P.M.B. cu nr.
1784419/21.10.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11900/22.10.2019;

- Procesele verbale de recepţie a plnatărilor în cornpensare încheiate cu A.D.P.B.
sector 3. înregistrate ta P.M.B. cu nr. 1792565/14.11.2019 i ta Direcţia de Mediu cu nr.
12833/15.11.20 19

2) a verifîcării în teren în data de 19.03.2019 în vederea inventarierii materiatului
dendrologic situat pe arnplasament

3) în conformitate cu prevederite din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
adrninistrarea spaţiilor verzi din intravilanuĺ localităţilor. republicată. modificările i
comptetările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritoriut Municipiului Bucureti. avizăm

Defriare i scoaterea rădăcinilor:
Latura dreapta spate loca de czdt:

- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O 4Ocm, h 16m
Lucrările avizate se vor efectua prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se

află arborele, evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Precizărn că proprietarul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i
a persoanelor în zona operaţiunilor. supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a defriărilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 ĺa H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti. în
compensarea arborelui avizat pentru defriare. aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în perioada optirnă de plantare din toarnna anului 2019
- primăvara anului 2020, respectând prevederite din Protocotut de Plantare nr.
674611/18.10.2019 încheiat cu PS 3, pentru care s-au prezentat i Procesele verbale de
recepţie a lucrărilor de plantare în compensare.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile enumerate în actele sus menţionate,
acte care au stat la baza instrumentării dosarului, iar dacă aceste prevederi sunt încălcate
sau nerespectate vă facem cunoscut faptul că prezentul aviz devine nul, proprietarul
terenului va suporta sancţiunile prevăzute în Iegislaţia de mediu în vigoare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Sinzona-Mar/anu POPA

I c ExpertSristina EN4CHE
2ZNOV 2019 L.t

Rcd E.C, / 4 ex, — 11. 9 pre,enţaviz a ľost poslat pe siĺe-uI PMR
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O3.BEQ zujg
CĂTRE

s.c NORDIC VISIONS.R.L
Str. Basarabi nr. 5, Iaşi -‚ i

(Modernizare sistem rutier pe strada Drumul Lăpu
i organizare de antier, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1764628/19.08.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9380/20.08.2019, completată prin documentaţia, înregistrată
la P.M.B cu nr. 1780173/07.10.2019 ş la Direcţia de Mediu cu nr. 11343/08.10.2019
prin care solicitaţi aviz de specialitate privind executarea lucrării “Modernizare
sisten rutier pe strada Drumal i organizare de arnier", în conformitate cu
C.U. nr. .. —. din vă comunicăm următoarele:

1) In urma analizării documentelor existente la dosar
- Memoriu de prezentare proiect “Modernizare sistem rutier pe strada Drumul

Lăpu şi organizare de antieť'
- C.U. nr. din 8 cu prelungire în data de

- Actul de reglementare emis de către Agenţia Regională pentru Protecţia
Mediului Bucuresti nr.

- Aviz Administraţia Domeniului Public Sector 1 nr.
- Aviz Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureti — Brigada Rutieră

nr. din
- Aviz S.T.B. nr. -

- Aviz favorabil LUXTEN nr. )

- Aviz e-distribuţie Muntenia nr. din
- Aviz APA NOVA nr. din
- Aviz R.A.D.E.T. nr. 1
- Aviz TELEKOM nr. 1 -

- Aviz de traseu NeĹcity
- Aviz DISTRJGAZ SUD ROMANIA m-.
2) a verińcării în teren în data de 20.11.2019, precum i a reverificărilor

efectuate după completarea documentaţiei, pentru verificarea limitelor de proiect
3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea

i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, modificările
ş completărite ulterioare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm

Wŕ.1164628/9380; 1780173/11343

Bd. Reina Eisabeta nr. 47, cvd pcşlai 050013, sedof 5, Buaze, Romárna
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favorabil executarea lucrărilor de modernizare a sistemului rutier pe strada Drumul
Lăpu, sector 1.

Menţionăm că pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului (pe limita
proprietăţilor private latura dinspre partea carosabilă) constructorul va lua măsuri de
protejare a materialului dendrologic. Ła aducerea terenului la “cota 0" pentru
formarea tramei stradale nu se vor secţiona sistemele radiculare ale arborilor de pe
proprietăţile limitrofe proiectului, iar Ia manevrarea utilajelor nu se vor afecta
ramurile coronamentelor exemplarelor, în caz contrar constructorul va h sancţionat în
conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

Totodată, vă facem cunoscut că, în situaţńle în care nu se pot respecta
distanţele de minimum 2m faţă de trunchiurile arborilor i situaţia impune solicitarea
de emitere a avizului de specialitate privind defriarea arborilor cu sistemele
radiculare afectate, constructorul, cu acordul scris al proprietarilor terenurilor pe care
se află arborii, are obligaţia revizuirii prezentului aviz, cu detalierea problemei
întâmpinate punctual, în termenul cel mai scurt posibil, pentru a preîntâmpina
producerea de evenimente cu urmări nedorite.

Pe perioada execuţiei lucrărilor constructorul are obligaţia de a lua măsuri
pentru evitarea disconfortul creat prin producerea de praf i zgomot, fiind obligat să
respecte normele, standardele i legislaţia privind protecţia mediului în vigoare
(STAS 12574/1987, STAS 10009/1988, HG 1756/2006), va asigura măsuri specWce
care să împiedice producerea de emisii senmifícative de pulberi la manipulare,
depozitare i transportul materialelor de construcţii sub formă de praf.

Se vor respecta cu stricteţe toate prevederile menţionate în actele sus
enumerate, acte care au stat la baza instrumentării dosarului, iar în situaţia, în care,
acestea sunt neconforme cu datele/documentele transmise sau sunt încălcate/
nerespectate vă facem cunoscut faptul că prezentul aviz devine nul, iar solicitantul va
suporta sancţiunile prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare.

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

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

DI TOR EXECUTIV,
WF riana POPA

/

‚
i- Intocmit

28. WO ZOfl Experl Vasdica PLEU

Red EC. /1 ex. — 26,11.2019 prezentul aviz a fost posLat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Disabeta nr. 47, cod poştaiO500l3, sedar 5, Bucureşt, Romănia
TeI: 021305 5500 E
hflp:fl.pmb.m UKAS

001



I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1715948, 1723660, 1745600, 1750851/ 1753, 2558,5647, 6508! 03. flQ 2019

CĂTRE
Domnul

B-dul sector Bucuresti

Spre stiinţă: Administraţia Domeniului Public sector 1
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1715948106.03.2019 i Ia
Directia de Mediu cu nr. 1753/07.03.2019, prin care solicitaţi punctul de vedere privind
accesul auto pe proprietatea din B-dul Petrila. nr. 1A, sector 1, conform Certificatului de
Urbanism nr. din - emis de Primăria Sectorului 1 în scopul:
“refacere împrejmuire la aliniamentul stradal, accces auto i pietonal, modificare bordură
domeniul public", cu completările inregistrate Ia P.M.B. cu nr. 1723660/01.042019,
1745600112.06.2019, 1750851/01.07.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.2558/02.04.2019,
5647/13.06.2019, 6508/02.07.2019, vă comunicăm următoarele:

1) în urma analizării documentaţiei depuse de dvs.:
• Certificat de Urbanism nr. din j valabilitate

prelungită până la data de
• Planurile anexă Ia Certificat de Urbanism nr.
• Memoriu qeneral de arhitectură întocmit de arhitect -

L;
• Contract de Vânzare cu ĺncheiere de Autentificare nr.
• Act de Dezlipire cu Tncheiere de Autentiflcare nr.
• Adresa nr, emisă de Direcţiei

Patrimoniu - Serviciul Cadastru din cadrul P.M.B.;
• Clasarea Notificării nr. emisă de APMB;
• Acordul de principiu nr. — emis de ADP - S1;
• Aviz Comisia Tehnică de Circulatie —PMB nr.

comunicat prin adresa nr cu planul anexă vizat spre
neschimbare;

• Adresa DM nr 9 prin care s-a
solicitat prezentarea unui protocol încheiat cu ADP-S1 pentru amenajarea
unei suprafeţe de 3,79mp spaţiu verde pe teren situat pe domeniul public,
în compensarea prejudiciului adus mediului prin realizarea lucrărilor
prevăzute în certificatul de urbanism

• Protocol de Plantare nr, încheiat cu ADP-S1 pentru
amenajarea unei suprafeţe de spaţiu verde de 3.79 mp pe domeniul public,

Bd. Reçina Elisabeta flí. 47, cod poştaI 0500131 sedor 5, Bucureşb, România

TeI: 021.3055500
hflp:tMww płnb ro



suprafaţă egală cu suprafaţa ce va fi desfiinfată nentru realizarea Iucrărilor
prevăzute în certificatul de urbanism di 1 L

Menţionăm faptul că Protocol de Plantare nr prevede în
mod eronat »piantarea în compensare a 6 exemplare arbori tineri în urma
defriării a unui exemplar".

2) în urma verificărilor i a constatărilor efectuate pe teren în data de
28.03.2019, s-a stabilit necesitatea desfflnţării unei suprafeţe de spaţiu verde de 3.79mp,
dimensiuni: L=2,55m, I=1149m, situată în faţa imobilului cu nr.1A din B-dul Petrila, sector
1, fiind parte din platbanda de spaţiu verde situată pe trotuarul cu numere impare aI
Bd-ului Petrila, în scopul realizărfl accesului auto pe proprietatea privată de Ia nr.1A,
potrivit documentelor prezentate Ia pct.1 ş faptul că realizarea Iucrărilor nu necesită
defriarea vreunui arbore.

3) Tn conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţü(or verzi pe teritoriul Municipiului Sucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil Iucrărilor menţionate (desfiinţarea unei suprafeţe de spaţiu
verde de 3.7Gmp situată pe trotuarul din faţa imobilului nr. 1A, din B-dul Petrila, sector 1,
pentru realizarea accesului auto pe proprietate privată în BduI Petrila nr. 1A i
amenajarea unei noi suprafeţe de spaţiu verde de 3.79mp pe đomeniul public aflat
în administrarea Ađministraţiei Domeniului Public Sector 1, în imediata apropriere a
imobilului) cu respectarea următoarelor condiţii:

a) in baza prezentului aviz nu se vor executa Iucrări de toaIetare/defriare arbori;
b) spaţřul verde existent situat stănga/dreapta noi căi de acces ?i va menţine

destinaţia de spaţiu verde pe domeniul public fiind interzisă desflinţarea,
diminuarea i betonarea acestuia;

c) încpnr Iucrărilor prevăzute în certificatul de urbanism din
se vor efectua numai după obţinerea acordului Administraţiei

Domeniului Public Sector 1 cu privire Ia desfiinţarea suprafeţei de 3,79mp
spaţiu verde situat în faţa imobilului cu nr.1A din B-dul Petrila, sector 1;

d) imediat după îndeplinirea obligaţiei de amenajare a unui nou spaţiu verde în
suprafaţă de 3,79mp pe domeniul public aflat în administrarea Administraţiei
Domeniului Public Sector 1, aveţi obligaţia de a comunica Primăriei
Municipiului Bucuresti, Direcţia de Mediu — Serviciul Monitorizare Spaţii Verzi,
îndeplinirea obligaţiei menţionate prin transmiterea unei copii a procesului
verbal de recepţie a suprafeţei de 3,79mp spaţiu verde nou creat ş amenajat
pe domeniul public aflat în administrarea Administraţiei Domeniului Public
Sector 1.

4) Prezentul aviz are valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Dire oV iv,
S iaOPA

Întocmit

ZB NOV. 2019 Expert Vasilica PLEsufC

Red VP 5 ex. — 27 l l 2019 pmzentui aţz a ťo& postat pe zďe-ul PMB

hUD:/iwwpmbrşíinştiIutiI/Dhmarip'diręcUdirectia mędiu/avize arboh in nŠuItareIavize arbod in consultare php, pe data de

Bď Regina &sabeta nr 47. wd poşlal 050013, seclor 5, Bucureş. Rnánia đ
Tel: 021.3055500
http://w.wą.pmb ro ş
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE

03,DEQ 2019

Primăria Sectorului 4 - Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Met&urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

(Aliniament strad& str. Dumbrăveni nr 4, sector 4)

Nr. 1793902112918(841611655616; 55911163666212018)

Spre stünţă
D-na
Str.S l

E-mafl:

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată la Primăria Municipiului
Bucuresti cu nr1793902/19.11.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.12918/20.11.2019, prin care
revine cu Protocolul de plantare nr 37037/26.06.2019 solicitat prin adresa nr. 8416/1655616;
5591/1636662/03.10.2018, în vederea emiterżi avizului de defrisare a unui arbore situat pe
domeniul public în dreptul imobilului din str. Dumbrăveni nr. 4, sector 4, arbore care prin
poziţionarea lui împiedică accesul auto în qaraiul de la siihsolul construcţiei S+P+2E+M, realizat in
baza Certifinntiihii de Urbanism nr. i a Autorizaţiei de construire nr

planurilor anexe, pe terenul proprietate Drivată de la adresa sus menţionată,
conform Contractului de vânzare, autentificat sub nr. ‚ vă comunicăm

1. Ca urmare a analizărü documentelor existente la dosar:
- Cerere
- Contract de vânzare-cumpărare autentif]cat sub nr.
- Certificat de Urbanism nr, cu planurile anexă;
- Clasarea Notificării nr. -

- Autorizaţia de construire nr. ‚ cu planul anexă vizat spre neschimbare
al parcării din subsolul clădirii

- Acordul Notarial al vecinului de Ia nr din str. Dumbrăveni;
- Memoriu tehnic;
- Punctul de vedere aI APMB exprimat prin adresa nr.19533/25.09.2018 referitoare .la

defriarea unui adar situat pe aliniamentul stradal str. Dumbrăveni nr. 4, sector 4"
- Foto arbore;

2. A verificărilor efectuate pe teren in data de 27.06.2018;

3. A analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului —

CGMB din 25.09.2018 i a rezoluţiei acesteia;

4, În conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB
nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de

Bd. Reg4na Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5. BucureşU. Romania

TeI: 021.305.5500
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aliniament i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 se avizează

Defrişare cu extragerea rădăcinilor i mutarea aIveolei în dreptul aceIuiai imobiI (str.
Dumbrăveni nr. 4) asfel încât să fie permis accesul auto în garajul de Ia subsolal noii
clădiri

- 1 ex. Acer negundo. (arţar) e 45cm, h 7m, cu ramuri uscate în coronament i scorbură Ia
inseia uneia dintre arpante — prin amplasament împiedică accesul autoturismelor în parcarea
auto de Ia subsolul clădirii

Lucrarea de defrişare cu extragerea rădăcinflor se va executa prin gra administratorului ĺegai
ai terenului pe care se aťiă arboreie. Primăria Sectoruiui 4, pe cheĺtuiaia solicitantuiui avizuiui de
defriare, d-na ‚acuindu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Menţionăm că administratorul Iegal aI terenului pe care se afiă arborele este răspunzător
de siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiuniior, supravegherea executării lucrărilor şi
de respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărfl, în
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform arŁ6 alin, 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în compensarea
arborelui avizat pentru defrişare, d-na E are obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm măsurată Ia înălţimea de lm
de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în
perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 i amenajarea unei noi alveole în dreptul
aceIuiai imobil din str. Dumbrăveni nr, 4 in vederea plantării unui alt arbore aparţinând speciei
predominante din aliniament si alte 5 ex. în arealul ce înconjoară zona de defriare conform
Protocoiului de plantare nr. 37037/26.06.2019 încheiat cu Primăria sectorului 4 - Direcţia
Gospodărire LocaIă.

La f]nalizarea Íucrărilor de olantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, doamna d-na i/Primăria sector 4 Direcţia Gospodărire Locală, au
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor
!n compensare cu menţionarea exactă a locaţiilor unde au fost efectuate plantările în compensare.
In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.Totodată aveţi obligaţia de
a transmite Direcţiei de Mediu o copie a Procesului verbal de plantare incheiat între d-na Bradu
Lioara Elena i Primăria sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală/S.C.ADP 4 S.A.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii
Defrişare: 1 ex. arbore situat pe ĺinia accesuiui auto

DIRECTOR EXECUTIV
Simo aPOPAsa

(1* WIJrI c'

.

Întocmit: Exp. Tudora BUiLĂ

28. NOV. 2O
Red: TB/5 exfl7. 112019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşlal 050013! sedor 5, Bucureş. Rcmánía /
TeI: 0213055500 RhttpJ/w'pmb.ro ?
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1763972,1780328.179198aI825211394,12733/

cĂTRE,

03. OEQ ŻOt

)

)

S.C. PROIECTECH CONSTRUCT S.R.L.

Str. Cireşoaia, nr. 2, sector 1 Bucureti

- Amenajare pawem de reşedinţă str. Mana de Pâine, nr 20, bi. 0D37 -

Referitor Ia adresa dvs. inregistrată la Prlmäda Municipiului BucureIi - PMB cu nr.
1763972114.082019 ęi la Direcţia de Mediu cu nr. 8252119.08.2019, cu completădle ulterioare
inregistrate Ia Primăria Municipiului Bucure$i - PMB cu numerele 1780328/08.10.2019 şi
1791988113.11.2019 ęI Ia Direcţia de Mediu cu numerele 11394109.10.2019 i
12733/14.11.2019, prin care solicilaţi emiterea avizulul de specialitate privind executarea
Iucrăhi de amenajare a unei parcări de reedinţă pe terenul situat în str. Maęina de Pâine, nr.
20, bI. 0D37, sector 2, conform CU ‘ I vă comunicăm
urmâtoareie:

1. in baza lnformaţliior din documentaUa deousă de dvs.. respecUv:
a) Certiflcatul de Urbanism I

1, însoţit de planudle anexä
sc.: 1:500, 1:2000, vizate spre neschimbare;

b) Memońu tehnic;
c) Ciasarea Notifĺcării nr. )

Bucureęti;
d) Plan de situaţie axistent sc.: 1:500;
e) Plan de situaţie propus sc.: l :500;
V Avizelelacordurile inđividuale ale đeţinătohlor de reţeie edilitare;
g) Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie — PMB nr. 18557/08.10.2019 cu planul anexă

vizat spre neschimbare.

emisâ de Agenţia pentru Protecţia Mediului

2. Urmare a verwlcäril pe teren din data de 12.09.2019 a amplasamentulul Iucräril
conform infonnaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constal următoare)e:

a) pe amplasamentul lucrăňl, în zona parcării, se af]ă pastile şi platbande verzi in
suprafaţă totală de aproximativ 4Omp, pe care regăsim 4ex. arboń (care, conform
Memoriulul Tehnic, nu vor suferi modiłlcăduintervenţli);

b) In veclnătatea amplasamentului Iucrăńi există spaţiI verzi cu arboh/arbusH plantaţl
(care, conform Memoriului Tehnic, nu vor suferi modiflcărilintervenţii).

Bd RmönaB3abela nr 47 pcşlaJ O5CCt3 s5. B4n'W. Rmtinla



3. ln urma analizei documentaVei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite:

AVIZ FAVORABIL

Cu respectarea următoarelor conditü:

a) Se interzice diminuarea spaţiului verde aferent biocurilor amplasate adiacent terenului

pe care se va executa proiectul de amenajare parcare de reşedin(ă str Maşina de

Pâine, nr. 20, bL 0D37", precum şi a spaţHlor verzi i a materialului dendrologic situat

pe amplasamentul proiectului;
b) In dreptul materialului dendrologlc din vecinătatea lucrării şi de pe amplasament,

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

care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, in timpul Iucrăńlor

constructowi va Iua măsuri de protejare a matehalului dendrologic, se va evita

depunerea pământului sau altor materiale în jurul twnchiului arbońlor şi

rănirealruperea ramurilor arboritor prin manevrarea utilajelor dIn dotare;

c) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic, sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile;

d) În situaţia in care apar modiflcâri ale proiectului, ulterior emilerii prezentului aviz, ce

pot implica afectarea vegetaţiei, aveţi obligaţia solicitădi revizuińi avizului înainte de

inceperea execuţiei lucrărilor;
e) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravdanuf Iocahtăţi!or, republicată, cu modificărue şi

comp!etëriIe ulterioam: persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu dîmrnueze

supraĺeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă belonarea spaţiilor verzi (piatbande,

pastile, alveole, etc.);
O Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normefe de

protecfie a spaţüior verzi de pe ledtoriul Municipiului Bucureşti.

4. Elaboratowl i beneflciawl documentaţiei pentru obţinerea avlzului PMB-Direcţia de

Mediu răspund pentru exactitatea datelor inscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a

stat Ia baza emileńi prezentului aviz.

6. In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrlşare sau toaletare a materialului

dendrologic. )

6. Prezentul aviz are ţermen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Si şrjana POPA

m întocmit

Exp. S!mon7PESCU

Ng 2&WOY?rne r
Reď: P.Si4ex2Lll.2Ol9 . piezenlul aviz a fosl pcslal pe sJIe•uI PMB

rţtp IĄwte. pqib ruhnstIu5JpflrMnAIdftasIdireajned.atze ait tlWiconsuIt.reiavnejiton_ncan,ułtare phP, pe dala de ..
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

cĂTRE,

O 3. OEQ 7019

J

)

s.c. PROIECTECH CONSTRUCT S.R.L.
Str. Cireoaia, nr 2, sector 1, Bucureti

- Amenajare paware de reşedin(ă sttt Lunirei nr3 -

Nr. 1763973,1780263,179200718253, 11340,12732/

Referitor Ia adresa dvs. înrsgistrată la Primăria Municipiului BucuTeşti - PMB cu nr
1763973114.082019 ęI Ia Direcţia de Mediu cu nr 8253119.08.2019, cu completăńle ulterioare
inregistrate la Primăria Municipiului Bucureti - PMB cu numerele 1760263107.10.2019 i
1792007113.11.2019 ęi la DirecţIa đe Mediu cu numerele 11340108.102019 şi
12732114.11.20191 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării de amenajare a unei parcăń de resedlnlă pe terenul situat in str Luntrei nr.3, sector 2,
conform CU - vă comunicăm următoarele:

1. În baza Informaţillor dln documentaţia dopusă de dvs., respectiv:
a) Cedifĺcatul de Urbanism ‚ insoţit de planurile anexă sc.:

1:500, 1:20001 vizate spre neschimbare;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notifĺcăńi

Bucureşti;
d) Pian de situaţie existent sc.: 1:500;
e) PIan de situaţie propus sc,: 1:500;
O Avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
g) Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie — PMB nr. 18555ĺ08.10.2019 cu planul anexâ

vizat spre neschimbare.

emisă de Agenţia penlw Protecţia Mediului

2. Urmare a verlflcärii pe teren dIn data do 12.09.2019 a amplasamentulul Iucrărll
conťorm informaţiilor din documentele enumemte anterior, s-au constat următoarele:

a) pe amplasamentul lucrăńi, în zona parcării, se află două platbande verzi ?n suprafaţă
totală de aproximativ 23mp, pe care regăsim lex. arbore (care, conform Memoriului
Tehnic, nu vor suferi modificărWlntervenţii);

b) in vecinătatea amplasamentului lucrării exlstă spaţii verzi cu arborUarbuti plantaţi
(care, coniorm Memońului Îehnic, nu vor suferi modiflcăhlintervenţii).

Sd. R4na Usabeta w. 41. d poşti U5l3 se & BinnşU. RaMi



3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite:

AVIZ FAVORABIL
Cu respectarea următoarelor conditü:

a) Se interzIce diminuarea spaţiului verde aferent blocuhlor amplasate adiacent terenului

pe care se va executa prciectul de amenajere pamam de wedinţá str. Luntrei nr.3

precum şl a spaţiilor verzi l a materlalului dendrologtc situat pe amplasamentul

proiectuiui;
b) In dreptul materialului dendrologlc din vecinätatea Iucrării ęi de pe amplasament,

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

care sŠ nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. ln tImpul lucrárilor

constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita

depunerea pământului sau altor materiale in juwI twnchiului arborilor i

rânirea/ruperea ramurilor arborilor pńn manevrarea utilajeíor din dotare;

c) !n cazul în care este secţlonat sistemul radicular al materialului dendrologic, sunteţi

răspunzătoh de eventualele pagube prođuse Ia condiţii meteo neťavorabile;

d) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteril prezentului aviz, ce

pot implica afeciarea vegetaţiel, aveţi obligaţia solicităril revizuirii avizului inainte de

inceperea execuţiei Iucrărilor;
e) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi

administrarea speţülor verzi din intravüanui iocahMţiIor repubücată, cu modifîcârile i,

compleżădie uiterioare: persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţülor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etcj;
O Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Nonneie de

pmiecţ(e a spaţĺ/!or verzi de pe żeritodui Municipíului Bucureşfi.

4. Elaboratowl ęi beneficiawl documentatiei pentru obţinerea avizulul PMB-Direcjia de

Mediu răspund pentru exactilatea datelor inscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a

staĺ la baza emiterü prezentului aviz.

5, În baza acestui aviz nu se execută Iucrărl de defrlşare sau toaletare a materialului

dendrologic.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Si X naPOPA
“1

intocm:t:

\Ý
&p. Simona ŢOPESCU

d

2&Nov
Red. P.5J49x.-28.1 1.2019 - prozenlui aviz a ĺosL posIaI pe s4e-uI PMB -

Mpđ pmb r&nhtuwp aniďledIďdirecI._nedaJaviŻe_aWorL n_consun1anacbon_mconMit&e Dhp, pe data de

R1 Panüţqflęabeta ni 47 M05OOl3,seca5Be,Po'nâna
-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,

ti

tOTÜEeYO3

DI ě împuternicit aI S.C. EURQTENDA PARADISE S.R.L.
Str. Câmpia Libedătü nr. 66, bI. 35A, ap. 40, Sector 3, Bucuresti

Spre tiinţa:
S.C. EUROTENDA PARADISE S.R.L. — Drumul Sătenilor nr 20, parter, biroul nr. 1,

Sector 3, Bucuresti

(Str. Vâlsănesti, nr 1 B, Sector 3, Bucuresti)

Nr 1775538,1782700,1794340/10885,11640,12955/

Referitor Ia adresa dvs. inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti - PMB cu nr
1775538í24.09.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10885í25.09.2019, cu completăriíe
ulterioare înregistrate Ia Primăria Municipiului Bucuresti (PMB) cu numerele
1782700/15.10.2019 i 1794340/20.11.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu numerele
11640/16.10.2019 si 12955/21.11.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
„pentru eĺaborarea documentaţiei în vederea autorizărü ĺucrărilor de construire — pentru
imobilul — teren i/sau construcţii — situat in judeţul i Municipiul Bucureti, sector 3, STRADA
VÄLSANETI NR. 1W, conform CU ‘din 12,12.2018, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) Certif]catul de Urbanism Nr. din 12.12.2018, însoţit de planurile anexă sc.: 1:500,

1:2000, vizate spre neschimbare — emis de Primăria Sectorului 3;
b) Actul de propríetate — contractul de Vânzare;
c) Extras de carte funciară — emis Ia data de 23.09.2019;
d) Acordul scris aI băncii privind investiţia pe terenul ipotecat — UniCredit Bank — nr

e) Memoriu tehnic de arhitectură + completare;
f) PIan de situaţie aferent memoriu (propus) sc.: 1/200;
g) Clasarea Notificării nr . “) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureti;
h) PIan de situaţie existent sc.: 1:250;
i) Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie — PMB nr.

vizat spre neschimbare;
j) PIan de amenajare a terenului Ia finalizarea construcţiei, cu spaţii verzi amenajate cu

plantaţfl de arbori, arbuti i garduri vii, cu respectarea reglementărilor urbanistice
(conform RLU aferent PUG — Municipiul Bucuresti);

cu planul anexă

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşţal 050013, sedor 5, Bucureşu, Rânia

TeI: 021.30555.00
httpÍ/www.pmb.m



2. Urmare a verificării pe teren din data de 17.10.2019 a amplasamentului Iucrării
conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) pe amplasamentul IucrărH nu există material dendrologic care să împiedice edificarea
construcţiilor;

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite:

AVIZ FAVQRABIL
Cu respectarea următoarelor conditii:

a) Respectarea reglementărilor urbanistice (conform RLU aferent PUG — Municipiul
Bucureti), care stabiIete:

— „ ínconjurareaparcărilor cu un gurd viu avánd ínălţimea de minimzun 1,2 m
— „ suprafeţele libere din spaţiul de reíragereJä(ă de aliniainen( vorjiplanžate cu

arbori în proporţie de minim 10% fonnánd de preferinţă o perdea vegeíală pe
íotJionízil incintei"

-
„ suprafeţele libere neocupute cu conslrucţü, parcaje yi platjbnne Jüncţionale
vorji planía(e cu un cirbore lajiecare 200mp"

—
„ înzprejmuiriie spre sÍradă vorjî dublate cu un gard viu"

b) Respectarea amenajărfl stabilită prin planul de situaţie (planului de amenajare a
terenului la finalizarea construcţiei) depus Ia documentaţie (care include reglementările
urbanistice conform RLU aferent FUG-MB, mai sus enunate), identificat prin cod
pIană AOO.2, semnat i parafat de către proiectant i arhitectT ce prevede realizarea
unor spaţii verzi în suprafaţă totală de 3077mp, amenajate cu plantaţii de arbori (6ex.),
arbu$i (plantaţie joasă) ş garduri vii amplasate în dreptul parcajelor i a împrejmuirilor
exterioare stradale.

4. Elaboratorul i beneficiarul documentaţiei pentru obţinerea avizului PMB-Direcţia de
Mediu răspund pentru exactitatea datelor înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a
stat Ia baza emiterii prezentului aviz.

5. ĺn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare a materialului
dendrologic.

6. Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJV,

Simoy44ĂĺrihîąPOPA

Exp. Simo POPESCU

Red.: P.SiSex.-lO.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ut PMB
re p p, pe daia de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, wd poştal 050013, sedor 5. Bucureşt, Romana /
TeL 021.3055500
httpJ/,.pmb.ra
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ig

CĂTRE,
LIGHT INVESTMENT COTROCENI S.R.L.

Spiaiuž Jndependenţei, nr 319, ob.5, sala 2, eL 1, sector 6

Spre tiinţă: Domnului
e-mail:

(bd. hdiu Maniu, nr. 6H, sector 6)

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1786993/28.10.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 12185/29.10.2019, completată cu documentele
anexă la adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1793927/19.11.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
12908/20.11.2019 şi cu adresa înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 13539/05.12.2019 prin care
solicitaţi avizul Direcţiei de mediu priviid deňişarea a doi arbori care împicdică executarea
lucrădlor de construire pentru: “ realizarea acceselor auto şi racordare carosabil la drumul public",
conform Autońzaţie de Construire nr. din 24.10.2019 emisă de Primăria Sectomĺui 6, vă
comunicăm următoarele:

1) în urma analizării documentelor existente Ia dosar
- Cerere tip,
- Certificat de Urbanism nr 1/19.04.2016, emis de Primăria Scctorului 6, cu planurile

anexă,
- Autorizaţie de constmire nr. Iin 24.10.2019 cmisă de Primăria Sectorului 6, cu

planurile anexă,
- Decizia Etapei de Incadrare n )6.06.201 7 cmisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureti şi planul anexă,
- Avizul nr. 19.06.2017 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie -Direcţia

Transporturi, PMB cu planul anexă,
- Plan scara 1:500 cu marcarea arbońlor care necesită deńişarea,
- Memoriu de arhitectură şi Memoriu telmic,
- Acte care certifică propńetarul terenului unde se găsesc arborii (Act de dezmembrare, Act

constitutiv aI societăţii),
- Protocol de plantare nr. 20411/04.12.2019, încheiat cu Primăria Sectorului 6
- Fotografli.

2) a veriűcării în teren din data de 06.11.2019 când au fost inventańaţi 2 arborii pe
proprietatea din bd. Iuliu Maniu nr. 6H, sector 6 care împiedică “ realizarea acceselor auto şi
racordare carosabil la drumul public", conform Autorizaţie de Constmirc - - din 24.10.2019
emisă de Primăria Sectorului 6.

Nr. 1786993, 1793927/12185, 12908, 13539/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Buaireşti, România

TeI: 021.305,5500
hhpitvpmbro



3) $ potrivit Iegislaţiei specifîce, respectiv:

• a prevederilor arLl2, alin (I)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modiflcările i

completările ulterioare;
• a prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind uprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,

AVIZÄM
defriarea cu extragerea rădăcinilor pentru un număr total de 2 ex. arbori, după cum

urmează:
-1 ex. Populus sp. (plop), D= SOcm, H 10-12 m.
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină), D 30-35 cm, H= 8m.

Lucrările avizate de defdare $ scoatere a rădăcinilor arbońlor se vor efectua pentru a

permite realizarea acceselor auto $ racordare carosabil la drumul public", conform Autorizaţie de

Construire nr. 786 din 24.10.2019 emisă de Primăria Sectorului 6, evacuându-se masa Iemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces. Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur $ a reţelelor aeriene.
Precizăm că proprietarul terenului unde se găsesc arbońi este răspunzător de siguranţa

bunuńlor $ a persoanelor în zona operaţiunilor. supravegherea execuţiei lucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a defriăriIor. în caz contrar aplicându-se

sanc;iuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. I b H.CG.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciuLui adus mediului conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, in

compensarea arborilor avizaţi pentru de&iare. aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu

balot de pământ, circumferinţa trunchiului 20-28cm (diametrul trunchiului minimum 7 cm) $
înălţime în funcţie de specie în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2022- toamna
anului 2020, conform prevederilor Protoeolului de plantare nr. 20411/ 04.12.2019 încheiat cu
Primăria Sectorului 6, Administrarea Domeniului Public şi Dezvoltare Urbana Sector 6.

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

în teren a plantării în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acela$ act

normativ.
Prezentul aviz are ternwii de valabUitate 2 ani de 4, data erniterii.

Defr6are: 2 at arbori

D!RECTOR EXECUTIV,

ona-Maria,za POPA

‘0

n r

-

Expert, Sflvia

Rcd: S.M./ 5 ex./ 06122019 fl 6. ÜEQ Zü2O
prezentul aviz u fosL postat pe sile. uI PMB.
hunu/wwwpmb.ro/instilutn/nnmaria/directiýdírectia mediu/avize arbor' n conuItare;avi,c arbori in canuItare.phn. nc daia de
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PRJMARIÁ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 Z QEQ 2019

CĂTRE:
ACAM DEVELOPMENT SRL

bd. Energeticienilor, nr 13-15, Corp Administrativ, et. 1, Biroul nr. 2, sector 3

(bd. Energeticieniior, nr. 13-15, sector 3)

Referitor Ia cercrea dvs. înregistTată Ia P.M.B cu nr 1715546/05.03.20 I 9 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1672/06.03.2019, completată cu documentele anexă la adresa înregistntă Ia P.M.B cu
nr. 1757049/22.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7284/23.07.2019 prin care solicitaţi emiterea
avizutui de specialitate pentru deňişarea unor arbori situaţi pe propńetatea dvs. din bd.
Energeticienilor, nr. 13-15, sector 3, situaţi pe amplasamentul viitoarelor construcţii care urmează
să se ediĺîce, conform Autodzaliilor de construire - __

-

8, emise
de Primăria Sectorului 3, vă comunicăm unnMoarele:

• În urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere tip,
- Contract de vârizare-cumpărare cu Incheiere de Autentificare i

- Certiflcat de Urbanism r ‚ emis de Primăria Sectomlui 3
- Autońzaţie de constnjire $ emisă de Pńmăńa Sectorului 3,
- Autorizaţie de constniire - - ‚ emisă de Pńmăria Sectorului 3,
- PIan de încadrare in ‘nnă 1:500, i :zuoü,
- Avizul it .. - nis de Bdgada Rutieră —Direcţia Generalä de

Poliţic a Municipiului Bucureşti, cu planunle anexă,
- Avizul nr. cmk de Comisia Tehnică de Circulaţie -Direcţia Transporwń.

PMB, -

- Decizia Etapei de Incadrare 8 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti,

- PIanul eu marcarea arborilor pentru care se solicită deňişare
- Extras de carte hrnciară pentru informare, Carte Funciară Bucureşti Sector 3,
- PIan Urbanistic Zonal cu Rc&ulawent Local de Urbanism aferent PIan Urbanistic Zonal p1.

bd. Energeticienilor nr. 13-15, sector 3
- Hotărârea Consiliului General aI Municipiului Bucureşti 3 de aprobare a

PUZ pt bd. Energeticienitor nr. 13-15, sector 3,
- Adresă i emisă de Agenţia peniru Protecţia Mediului Bucureşü,
- Memoriu tehnic privind respcctivcle obiective de investiţii,
- PIan de situaţie 1:500, cu marcarea arborilor pe plan a arbońlor ce urmează să fie plantaţi
• a mrnlizării documentaţiei în cadwl Comisiei de Ecologie şi Protecţia Mediului - din data de
29.07.2019,
• a veńuicărilor efectuate pe teren, în data de 03.04.2019 şi în data de 30.09.2019, în care au
fost inventariaţi arbońi care împiedică ediflcarea construcţiilor în baza Autońzaţiiior de
construire şi 8, emise de Primăria Sectonilui 3.

IůtiiI

Nr. 1715546, 1757049/1672, 7284/

M Roqfla Ekabe rt 47. jfl O51l3, sectr 5, Biare$. R&i



Menţionam faptul ca in data de 03.04.2019 ťTost inventariat un total de 9 arboń iar în data de
30.09.2019 a fost inventariat un total de 7 arbori, constatându-se faptul ca au fost defrişaţi 2
arboń pentru care Direcţia de Mediu din cadrul Primăria Municipiului Bucureşti nu a emis aviz

de specialitate conform prevedeńlorart6 al Aiiexei nr.1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

• a prevederilor Pct.10 - Reguli cu privire Ia wnplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiń din
Regulamentul Local de Urbanism aferent Plasiului Urbanistic Zonal pt. bd. Energeticienilor nr.
13-15, sector 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiuĺui Bucureşti nr.

159/28.03.2018 care stabileşle:
- Terenzd care nu esie acoperit cu construqü. platforme. şi circsdaţii va]i acoperit cu gazwr

şiplcąntat cu un arbore !ajiecare lOGmp
- “Parcajele vorJî plantate cu un arbore IaJieccue 4 Iocuri de parcare şi vorJi Tnco;Uurate

cu un gard viu de 1,2 metri ínălţime"
- ‘Se va evita Impermeabilizarea lnutUă a iereműzu; suprafeţele bewnatc vor ý doar ce/e

strict necesare pentru jimc(ionarea inves!í(ieí
• a prevededlor Decizia Etapei de ĺncadrare nr.122/25.10.2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, care stabileşte:

- amenajareci “Suprafaţa de spa(ii ver:i J 0346,4 mp pe sol q3.29 % din suprajäţa
teremdui şi suprafaţă spaţii veri cnnenaJată pe acoperiş 3I8?,JSSmp (7.10% din
suprafafa terenuluQ;

— Numör locuri de parcare la nivehd solulul —361, din care 235 afereníe nzagazinzd:u
KrnĂand şi 126 aferente magazinului LidL"

• a prevederilor HCGMB 234/2010 care impune: Aprobarea pentru realizarea oricărei
construcţii noi pe suprafeţe mai mari de 1000 mp, va fi condiţionată de amenajarea unui spaţiu
verde cu suprafaţă de cel puţin 30% din suprafaţa totala a parcelei afectată proiectului, din care
cel puţin 2/3 va fi pe sol, iar restul va avea asiguratfl o grosime a solului care să permitä
dezvoltarea vegetaţiei de talia arbuştilor, şi condi;ii de drenare a excesti]ui de umiditate"
• în conformitate cu prevedeń]e art.12, alin (l)-(4) din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localitaţilor, republicata, cu
modificările şi completădle ulterioare;
• in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.
304/2009 pńvind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

Defrlşarea cu extragerea rădflcinllor pentru următorii arbori:
- 2 ex. Tilia sp sp. (tei) D=4Scm, H—12 m,
- 2 ex. Acer sp. (aijar). D=50 cm, H12 m.
- 2 ex. Acer sp. (aijar), D= 30 cm, H10-12 m
- l ex. Pirus sp. (păr), D= 2Ocm, H=7 m.

Lucrările avizate de deflişare şi scoatere a rădacinilor arbońlor se vor efectua pentru a
permite edificarea viitoarelor construcţii conform Autońzaţie de constmire nr. 1344/22.11.2018, şi
a Autorizaţiei de construire nr. 1368128.11.2018, emise de Primăria Sectorului 3, 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.

Precizăm că proprietirul terenului unde sc găsesc arbońi este răspunzător de siguranţa
bunudlor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind
respectarea avizu]ui, respectarea tehnologiei de execuţie a dehişăńlor, in caz contrar ap1icâidu-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. t ]a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru rcpanrea prejudiciului adus mediului, beneficiarul prezentului aviz are
următoarele obllgaţii:

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in compensarea arbońlor avizaţi pentru defrişare. aveţi
obligaţia plantădi a 42 ex. arbori tineri cu balot de pământ. circumfeńnţa trunchiului 20-
28cm (diamemsl twnchiului minimum 7 cm) şi înălţime în hmcţie de specie, in perioada

fl,4 pOfln,rk,I.4d n, 47 rrwlnq.J.IflÇmIi CP$rW flunwpcji rwn*n /ż''% [ i



optimă de planlare din toamna anului 2019 — primăvara anului 2020, pentru care
beneflciawl prezentului aviz a depus Angajamentul de plantarc în compcnsare
nr /

- conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal p1. bd.
Energeticienilor nr. 13-15, sector 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al
Municipiului Bucureşti nr. 159/28.03.2018 - 90 ex. arbori tineri cu balot de pămânl,
circumferinţa trunchiului 20-28cm (diamelwl trunchiuluj minimum 7 cm) şi inălţime în
hincţie dc specie, aferenţi celor 361 locuri de parcare;

• conform Regulamenwlui Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal pt. bd.
Energeticicnilor nr. 13-15, sector 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al
Municipiului Bucureşti nr. 159/28.03.2018 - 7O ex. arbori tineri cu balot de pământ,
circumfeńnţa trunchiului 20-28cm (diametrul tninchiului minimum 7 cm) şi indlţime în
fúncţie de specie, aferent supmfeţei de teren care nu este acoperită cu constwcii, platforme,
şi circulaţii.

• conform Dcciziei Etapei de Incadrare nr.122/25.ł0.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, care stabileşie amenajarea “Suprafaţă de spaţii veni — 10446,4 mp
pe sol (23,29 % din suprafaţa terenului) şi suprafaţă spaţii veni amenajată pe acoperiş
— 3187,455mp (7,1O% din supraü*ţa terenului)". Preeizăm că suprafaţa dc spaţii veni
amcnajată pe acoperiş trebuie să respecte o grosime a solului care să permită
dezvoltarea vcgetaţiei de talia arbuştilor şI condiţii de drcnare a excesului de
umiditate, conform prevederilor mai sus menţionate.

• la alegerea speciilor de arboń care urmează să fie planlate vă recomandăm următoarele
specii: Fraxinus sp. (1iasin), Tilia sp. (tei) şi Catalpa sp. (catalpă).

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a antmţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării
în teren a realizării plantării în compensare, conform prezentuiui aviz. In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf arL4 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Totodată, vă solicităm ca la finalizarea proiectului realizat conform Autońzaţiilor de
construire

- ‚ emise de Primăria Sectowlui 3, pentru care
a fost emis prezentul aviz, să anunţaţi in scns utrecţia de Mediu din cadrul PMB in vederea
desemnării unui reprezentant al acesteia care sä participe la “recepţia la tcrminarea lucrăńloť' cu
pńvire la veńflcarea suprafeţelor spaţiilor verzi amenajate şi a mateńa]ului dendrologic plantat.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriare: 7 a

DIRECTOR ĘXEUTW,
Sirnana- & A

OjI
=r

Inţocmit,
Evpert, Si!via MAŢEICU

Red: S.M./I cx./ — - prczeniut aviz ii fost posta pe sile- uI PMB.
flwww.omb.roIinsIitu(iiIpńmaiiWdiitctJi/dircçiia mcdiWavizc uboń in consulisduvize wbon in çonsuIiarc.pIą da
dc
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ikflh17
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1775565/10873; 1781665/11490; 1792830/12815; 1796859/13212

CĂTRE
S.C. S.R.L. -

Str. nr. ‚ sector 1

(B-dul Dimitrie Pompeiu ur. 5E, 5F, 5G $ 5H, sector 2)

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1775565/24.09.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 10873/25.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată
Ia P.M.B cu nr. 1781665/10.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
11490/11.10.2019, la care se revine cu o altă completare a documentaţiei înregistrată
la P.M.B cu nr. 1792830/14.11.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
12815/15.11.2019, precum i adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1796859/27.11.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13212/28.11.2019 prin care solicitaţi emiterea avimlui
de specialitate privind lucrările de “constrztire în trei etape de execuţie a unui
ansamblu de locuinţe colective ş'i Jżmcţiuni complenzentare, amenajări incintă,
ímprejmuire, organizare execuţie yi ałzire terenuri" în conformitate cu prevederile
din C.U. nr. 933/104"P" din 04.07.2018, vă comunicăm următoarele

1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
- C.U. nr. din 04.07.20 18 însoţit de planurile anexă vizate spre

neschimbare
- Decizia Etapei de Incadrare nr. (actul de reglementare faza

PUZ) emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr. i Avizut tehnic de

consultanţă preliminară de circulaţie nr.
- însoţit de planul vizat spre neschimbare nr.
- Aviz de Urbanism nr. din 06.12.20 18 - PUD “Ansamblu de

locuinţe colective şijżmcţiuni complementare, amenajări incintă — Sth+2S+P+1 7E+
±Eth, Sth + 2S+P+ 12E±Eth, Sth +2S+ P+ I OE+Eth, dală pietonală! cabină pază
Sth+2S+P din B-did Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F 5G, 5ff, sector 2, Bucureşti" emis
de Primăria Sectorului

- Hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Detaliu Dimii
5F, 5G, 5H sector 2 al Municipiului Bucureti nr.

- Dovada deţinerii proprietăţii reprezentată prin C.V.C..

86 Regina Elisabeta nr. 47, cad poştal 050013, sector 5, Buwreşü. Ramâna
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- dovada dezrnembrării/comasărü în cartea funciară a terenutui emisă de
O.C.P.I.B. nr.

- Extras de Carte Funciară nr.
- Aviz Comisia Tehnică de Circuiaţie nr, însoţit de planul

anexă vizat spre neschimbare
- Decizia Etapei de Incadrare nr, emisă de către Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti însoţită de planul anexă vizat spre neschimbare
2) a verificărilor efectuate în teren în datele de 17.10.2019 i 18.11.2019 în

vederea inventarierii materialului dendrologic situat pe teren
3) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea

i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, modiűcările
i compĺetările ulteńoare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele dc
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bueureti, avizăm

PROTEJAREA:
Laĺura dreaptă a proprietăţü, /atura dinspre EST

- 2 ex. Populus sp. (plop) O 20-6Ocm, h 9-12m, alipit de construcţiile
proprietăţii învecinate, unul la mijlocul lungimii terenului, iar al II —Iea către limita
din spate a proprietăţii către zona ce urmează a fi cedată conform „PUZ — Inchidere
inel median de circulaţie — ZONA DE NORD — Autostrada Urbană — tronson cuprins
între Lacul Morii i os. Colentina"
Latura dinspre SUD, acces stânga pe proprietate:

- 1 Ailanthus altissima bitulpinal (fals oţetar) O 20-3Ocm, h 8m, alipit de
calcanul construcţiei vecinătăţii sudice

Prezentul aviz este valabil cu respectarea următoarelor conditii
- proprietarul terenului este direct răspunzător de protejarea ş conservare

arborilor maturi inventariaţi pe amptasament, pe toată perioada execuţiei lucrărilor de
construire, precum i de includere a acestora în viitoarea amenajare a spaţiilor verzi
de la finalizarea lucrărilor;

- va respecta cu stńcteţe toate prevederile enumerate în actele sus menţionate,
acte care au stat la baza demarării PUZ/PUD pentru locaţia din B-dul Dimitrie
Pompeiu nr. 5E, 5F, 50, 5H;

- prevederile din Certiflcatul de Urbanism care a stat la baza solicitării;
- Actele de reglementare emise în baza acestor documentaţii;
- amenajarea i întreţinerea suprafeţelor de spaţii verzi menţionate în proiect

respectiv suprafaţa de 2775,93mp (31.29%) din care 1787,38mp (20,15%) pe sol
natural i 988,SSrnp (1 1,14%) spaţiul verde pe placă-terase, conform prevederilor
Deciziei Etapei de Incadrare nr, 19 din 06.05.2019, emisă de Agenţia pentru protecţia
Mediului Bucureti ‚ care stabi1ete această obligaţie conform prevederilor din
H.C.G.M.B. nr. 234/2010 privind aprobarea planului Integrat de Gestionare a
Calităţii Aenjlui în Municipiul Bucureti revizuit în 2010, Suprafaţa de spaţii verzi
amenajată pe placă-terase trebuie să respecte o grosime a solului de 60-8Ocm,

0Ą
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grosime care permite dezvoltarea vegetaţiei de talia arbuti1or i crearea condiţiilor de
drenare a excesului de umiditate.

- se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 privind aprobarea
Normelor privind asigurarea numărului minirn de locuri de parcare pentru noile
construcţii i arnenajări autorizate pe teritoriul Municipiului Bucureti, prin care se va
planta l arbore la 4 locuri de plantare (condiţie impusă i prin PUG Bucureti — UTR
3_42JPUZ Inchidere Inel Median de Circulaţie Zona NordiAutostrada Urbană)

In situaţia în care acestea sunt neconforme cu datele/documentele transmise
care au stat la baza instmmentăńi dosarului, sunt încălcate sau nerespectate vă facem
cunoscut faptul că prezentul aviz devine nul, iar proprietarul/proprietarii terenului
valvor suporta sancţiunile prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare.

Ła finalizarea lucrărilor prevăzute prin proiect aveţi obligaţia de a anunţa în
scris Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verifkării respectării
prevederilor prezentului aviz.

Menţionăm faptul că în baza prezentei adrese uu se pot executa Iucrări
de toaletare/defrisare arbori

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

r

DIRECTOR EXECUTIV,

Simoçt

POPA

2.
tÇ Intocnut

ExerIţrisüna ENA CHE

Red E.C. /4 ex. — 04.12.2019 prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB
pe data dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1741804, 5218; 1782642,11652/

CĂTRE
S.C. KSK BUILDING DEVELOPMENT S.RL.

Str. Tăbliţei nr. 4, et. 2, cam. 1, lot 1, Sector 1

Spre ştiinţă
Dl. -

(str. Carol Knappe nr. 11, sector 1)

Referitor b adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1741804/30.05.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5218/31.05.2019, completată prin documentaţia înregistrată
Ia P.M.B cu nr. 1782642/15.10.2019 si Ia Directia de Mediu cu nr. 11652/16.10.2019
prin care solicitaţi deiřiarea unui arbore situat în curtea imobilului nr. 1 l din str.
Carol Knappe, sector 1, unde se autońzează executarea lucrărilor de construire pentru
imobil de locuinţe colective, regim de înălţime P+2E, cu instalaţiile inteńoare
aferente, conform Autorizaţie de Construire nr. - - - ‚ vă
comunicăm următoarele

- la verificarea efectuată pe teren în data de 28.10.2019, fost inventariat 1 ex.
arbore aparţinând speciei Ailanthus altissima (fals oţetar) situat în curtea imobilului
nr. I 1 din str. Carol Knappe, dreapta acces lângă gard;

- arboree este viabil, coronamentu uşor dezechilibrat prezentând ramuri
pendule către irnobilul nr. 11, trotuar şi imobilului nr. 13.

- documentaţia depusă de dvs. a fost înaintată spre analiză Comisiei de
Ecologie i Protecţia Mediului din cadrul Consiliului General al Municipiului
Bucureti, pentru edinţa ce a avut loc în data de 13.11.2019, iar rezoluţia acesteia a
fost,, aviz negativ".

Având în vedere toate cele de mai sus, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglernentarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificăńle i completăńle ulterioare i H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i,
avizăm:
Toaletare:
Curte imobil ‚i,'. I] sti Carol Knappe, dreapta acces imobil, la limita gardului ce
deümitează imobilul de imobilul nr. I3 :

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 40m, h 12m — reducerea cu 1/3 din

rflTrr7.

k
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înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui prin

reducerea eu maxirnum 1,Sm din Iungimea ramurilor pendule spre imobilul de la nr.

13 i a celor pendule spre trotuar i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau aceidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri la

condiţii meteo nefavorabile.
Luerarea avizată se va executa eonform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B.

nr. 304t2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bueureti, toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate i &ânte) prin grija proprietarului legal al
terenului pe care se află arborele, cu personal autorizat/specializat, evaeuându-se
rnasa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luânduse măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorăńi constwcţiilor din jur i a reţeletor aeriene.

Precizăm cä proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrăriłor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului ş a tehnologiei de exeeuţie 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 privind aprobarea nonnelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa/etare — ]ex.

10. DEC 2019

Întocmit
Expcrt Vasilica PLEŞUftM

Red: V.P.. 4ex.; 09 122019 prezcnitil niz a fosl postal pe silc-uI PNIB
hIlp wwwpmb pe da'a de
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